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Allmänna barnhuset har nu företagit en undersökning som utgör 
andra etappen av en redogörelse för dispensäktenskapen och 
skilsmässofrekvensen bland dessa. Undersökningen är utförd av 
direktörsassistenten hos Allmänna barnhuset Kerstin Sandström 
i samråd med barnhusets forskningskommitté. Ordförande i kom
mittén är generaldirektör Karl J Höjer. 
Första etappen av denna undersökning publicerades i Sociala 
Meddelanden 1954, nr 2. 

Tredje etappen utgörs av en intervjuundersökning av vissa dis-
pensäktenskap. Sammanställning pågår och man hoppas kunna 
belysa dessa unga äktenskaps speciella svårigheter. 

Dispensäktenskap och skilsmässor 

AV DIREKTÖRSASSISTENT KERSTIN SANDSTRÖM 

Genom lagen den 28 maj 1948 om 
ändring i giftermålsbalken överflyttades 
fr o m den 1 juli 1948 ärendena om 
åldersdispens för ingående av äktenskap 
från Kungl Ma j : t till länsstyrelserna. I 
den proposition (nr 178/1948) som låg 
till grund för lagändringen uttalades 
bl a at t beträffande dispenserna från 
åldershinder utbildat sig en stadgad och 
al lmänt känd praxis och at t det torde 
kunna förväntas at t länsstyrelserna vid 
sin dispensprövning skulle följa de rikt
linjer som sålunda genom lagtillämp
ningen blivit uppdragna. 

I en den 25 juni 1948 inom justitie
departementet utarbetad promemoria 
lämnas följande upplysningar angående 
den praxis, som enligt departementet 
hade tillämpats vid handläggningen av 
dispensärenden. 

»I ärenden har infordrats följande ut
redning, nämligen åldersbetyg för sökan
den ävensom för medkontrahenten, in
stämmande i ansökningen av den sist
nämnde samt samtycke till äktenskapet av 
sökandens föräldrar eller annan person, 
som har vårdnaden om sökanden. Vida
re har i ärenden angående dispens för 
manliga underåriga begärts försörjnings
intyg, företrädesvis utfärdat av person i 
officiell ställning, som äger kännedom om 
sökandens försörjningsförmåga. Även dylikt 

intyg, utfärdat av den underåriges arbets
givare, har godtagits, förutsatt att utfär
darens egenskap av arbetsgivare till den 
underårige tydligt utmärkts i intyget. 

Särskilda skäl för beviljande av dispens 
har krävts. Vanligtvis har därvid åbero
pats och godtagits fästmöns havandeskap. 
Nämnda förhållande har då mestadels va
rit styrkt genom läkarintyg eller intyg av 
barnmorska. Att vederbörande har barn 
tillsammans, har även ansetts som skäl för 
dispens. Undantagsvis har jämväl andra 
omständigheter godtagits, exempelvis att 
den ena kontrahenten skall inom viss kor
tare tid erhålla arbete å annan ort och 
önskar ingå äktenskap före avflyttningen 
eller att kontrahenterna är trångbodda i si
na respektive hem och har erhållit bo
stad, som är tjänlig för dem gemensamt. 
Är mannen under 18 år, har dispens en
dast undantagsvis medgivits och först se
dan yttrande inhämtats från vederböran
de barnavårdsnämnd. 

Vad avser kvinna, som är underårig, 
har dispens regelmässigt beviljats, därest 
hon visats vara havande eller haft barn 
med den tilltänkte mannen. För kvinna 
under 17 år har dock fordrats läkarintyg, 
utvisande att hon med hänsyn till sin all
männa utveckling icke kan anses olämplig 
att ingå äktenskap. Beträffande slutligen 
kvinna, som är under 16 år, har dispens 
icke medgivits annat än undantagsvis och 
efter tillstyrkan av vederbörande barna
vårdsnämnd.» 

1—590100. SocM Jan 5 



Första etappen 

I skrivelse till statsrådet och chefen 
för justitiedepartementet den 5 mars 
1954 (refererad i Sociala Meddelanden 
1954, nr 2) lämnade direktionen över 
Allmänna barnhuset en redogörelse för 
en av barnhuset utförd undersökning av
seende bl a skilsmässor under en fem
årsperiod inom olika åldersgrupper av 
de äktenskap, som ingicks år 1945. I 
undersökningen framlades statistiska 
uppgifter som utvisade bl a en betyd
ligt högre skilsmässofrekvens för de ål
dersgrupper, inom vilka endera eller 
båda makarna erhållit åldersdispens, och 
i grupperna närmast intill dessa, än för 
övriga åldersgrupper. Barnhuset framhöll 
därjämte önskvärdheten av att utredning
arna i dispensfallen gjordes mera full
ständiga än vad då i allmänhet var fallet. 

I en inom riksdagens första kamma
re väckt motion (nr 40/1955) av herr 
Huss åberopades bl a barnhusets före-
nämnda undersökning och hemställdes 
att frågan om de sociala konsekvenser
na av ingångna dispensäktenskap under 
en tioårsperiod, t ex 1940—49, gjordes 
till föremål för en grundlig utredning i 
syfte att de därvid erhållna resultaten 
måtte kunna tjäna till ledning för nog
grannare bestämning av de förutsätt
ningar, enligt vilka åldersdispens borde 
medges. Motionären underströk även be
hovet av ett förbättrat och enhetligare 
utredningsförfarande i dispensfallen. 

Allmänna beredningsutskottet (uti nr 
10) uttalade bl a att en av barnhuset 
planerad ytterligare undersökning i äm
net borde avvaktas innan ytterligare ut
redningsåtgärder övervägdes. Utskottet 
anslöt sig däremot till motionärens för
slag om åtgärder för ett förbättrat och 
mera enhetligt utredningsförfarande i 
dispensärendena. Vad länsstyrelserna på 
eget initiativ åstadkommit i detta hän

seende borde enligt utskottets mening 
befästas och kompletteras genom av jus
titiedepartementet angivna riktlinjer, 
syftande till att utredningen i dispens
fallen skulle göras mera fullständig än 
som ofta nu skedde. 

Mot utskottets uttalande gjorde riks
dagen icke någon erinran. 

Andra etappen 

Barnhuset har nu företagit dels en 
komplettering och utvidgning av den förs
ta undersökningen rörande dispensäkten
skap ingångna år 1945, dels en under
sökning rörande dispensäktenskap ingång
na år 1950. 

Den nu redovisade undersökningen 
omfattar således två material: 

1. Alla de dispensfall, 2 393, som 
handlades av justitiedepartementet 1945. 

2. Alla de dispensfall, 2 661, som 
handlades av länsstyrelserna 1950. 

Genom skriftliga utredningar har var
je fall följts framåt till 1 januari 1956. 
Därvid har erhållits ett för undersök
ningen nödvändigt bistånd från länssty
relsernas folkbokföringsavdelningar, vil
ket bistånd har lämnats med största be
redvillighet. Emellertid är en sådan un
dersökning av begränsat värde, om man 
inte har möjlighet till jämförelse mellan 
äktenskap ingångna vid en senare ålder. 

Materialet för en sådan jämförelse 
finns i äktenskapsregistret hos statistiska 
centralbyrån, vilken har bearbetat detta 
för barnhusets räkning. 

De under år 1945 i justitiedeparte
mentet handlagda ansökningarna om 
dispens för underåriga att ingå äkten
skap uppgick till 2 393. Samtliga sökan
de beviljades dispens av Kungl Maj:'t 
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enligt vad en genomgång av justitiede
partementets registratur utvisar. 

Antalet av länsstyrelserna under år 
1950 handlagda ansökningar om dispens 
uppgick till 2 661, av vilka 2 574 bifal
lits. 

Ca 2,5 % av ansökningarna avskrevs 
eller återkallades och endast ca 1 % av
slogs. För Malmöhus och Göteborgs och 
Bohus län var det relativt sett väsentligt 
fler ansökningar som avslogs (ca 3 %) 
än för de övriga länen. Dessa länsstyrel
ser hade redan vid tiden för barnhusets 
första undersökning ett grundligare ut
redningsförfarande än det som rekom
menderades i justitiedepartementets pro
memoria 1948 (tab 1). 

Av samtliga bifallna ansökningar så
väl 1945 som 1950 ingick 96 % av 
kontrahenterna äktenskap med varandra 
före lagstadgad ålder såsom följande 
tablå visar. 

Tab 1. Ansökningshandlingar handlagda av 
länsstyrelsenia och överstathåUarämbetet 
under ar 1950 

I det följande kommer uppmärksam
het uteslutande att ägnas åt de perso
ner, som sökt dispens under 1945 respek
tive 1950 och ingått äktenskap före lag-
stadgad ålder. 

Det stora flertalet ingick giftermål 
under 1945 respektive 1950, men i 227 
fall ingicks äktenskapet efter utgången 
av år 1945 och i 225 fall ingicks äkten
skapet efter utgången av år 1950. 

I tab 2 redovisas antalet vigda män 
och kvinnor under perioden 1921—55 
uppdelade på män under 21 år och 
kvinnor under 18 år. Av tabellen fram
går att antalet såväl män som kvinnor 
som ingått äktenskap före lagstadgad ål
der oavbrutet ökat. På 1930-talet under
steg antalet män 300 per år (0,5 %) 
men år 1955 var antalet nära 2 500 (4,7 
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Tab 2. Vigda män och kvinnor aren 1921—1955 

1 Ärligt medeltal. — 3 Därav 1 under 17 år. — 3 Därav 1 under 15 år. 

(Uppgifterna"' angående den totala befolkningen är hämtade ur den av statistiska centralbyrån ut
givna årliga^ publikationen, Befolkningsrörelsen, i serien SOS.) 

% ) . Det stora flertalet underår iga m ä n 
var över 19 år. N ä r det gäller kvinnor
n a har en ökning skett, från drygt 100 
p å 1930-talet till drygt 900 1957, vilket 
innebär en höjning från 0,2 til! 1,8 %. 
Skillnaderna i den relativa frekvensen 
mellan m ä n och kvinnor är alltså mer 
markerad nu än den var p å 1930-talet. 
Även när det gäller kvinnorna domine
rar årgången närmast före den lagstad
gade giftasåldern, dvs 17-årsåldern. 

Vid en jämförelse mellan den totala 
befolkningen i de aktuella å ldrarna och 
antalet gifta underår iga m ä n och kvin
nor finner m a n en motsvarande ökning 
som de i tab 2 redovisade. 

F rån år 1921 till år 1955 har en ök
ning skett från 0,3 % till 5,6 % för 
männen i åldern 17—20 år och från 
0,1 % till 2,0 fo för kvinnorna i åldern 
15—17 år. 

I regel är blott ena par ten underårig, 
men fullständiga uppgifter om antalet 
dispensäktenskap där båda är underår i 
ga går inte at t erhålla i statistiken över 
befolkningsrörelsen. U r denna statistik 
kan m a n endast erhålla uppgifter om 
antalet äktenskap, där mannen ä r un 

der 20 år och kvinnan under 18 år. An
talet m ä n i åldern 20 år, som ingått äk
tenskap med kvinna under 18 år, är inte 
särredovisade u tan ingår i åldersgruppen 
20—25 år. 

Av det följande framgår att ca 10 % 
(eller ca 210 år 1945 och 250 år 1950) 
av samtliga givna dispenser både år 
1945 och 1950 utgörs av ansökningar, 
där båda par terna var underåriga. Lik
som dispensäktenskap överhuvudtaget 
har även antalet äktenskap mellan två 
underåriga par ter ökat avsevärt under 
de två sista decennierna. De uppgifter 
som finns at t tillgå i statistiken över be
folkningsrörelsen ger en antydan om ut
vecklingen. 

I början av 1930-talet förekom endast 
enstaka giftermål mellan m a n under 20 
år och kvinna under 18 år. Numera upp
går antalet till nästan 200 per år ( tab 3 ) . 

Denna ökning av antalet vigda under-

Medianåldern för kvinna vid giftermål 
(i första giftet) 

Ar 1920—25 27,0 år 
» 1945 26,0 » 
» 1950 25,6 » 
» 1954 25,4 » 
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Tab 3. Giftermål mellan man under 20 ar och kvinna under 18 ar 1931—1955 

åriga bör ses i samband med at t den 
genomsnittliga äktenskapsåldern gått 
ned avsevärt. 

Den äktenskapliga fruktsamheten har 
i dessa åldrar inte förändrats nämnvär t 
sedan 1920-talet. Bland gifta kvinnor 
under 20 år har fruktsamheten hela ti
den varit mycket hög u tan några Stör
re variationer men detta säger blott, att 
det nu som förr i regel väntades ett 
barn i de äktenskap, där den kvinnliga 
kontrahenten är under 20 år. 

Den utomäktenskapliga fruktsamheten 
i å ldrarna under 20 år ha r ökat. 

Antal barnaföderskor med barn utom 
äktenskap. P4 1 000 ogifta kvinnor 
under 20 är 
Årligen Fruktsam

heten utom 
äktenskap 

1936—40 12,3 
1941—45 13,4 
1946—50 18,3 
1951—53 19,0 
1954 18,3 

Av tab 4 framgår, som tidigare 
nämnts, at t i de flesta av dessa äkten
skap barn väntades före nio månaders äk
tenskap eller också at t barn fötts före 
äktenskapet. Någon väsentlig skillnad fö
religger inte i detta avseende mellan de 

Tab 4. Dispensäktenskap fördelade efter tidpunkten för första barnets födelse 

1 7 av dessa har utflyttat ur riket, varför inga uppgifter om barnen finns. I förhållande till hela 
massan är dessa av så ringa storleksordning, att inget avseende fästs vid uppgiften. 

9 



1945 och de 1950 ingångna äktenska
pen. 

Vid utgången av 1950 bestod 2 033 
eller 88,7 % av dispensäktenskapen in
gångna 1945. 10,3 % av makarna var 
skilda och i 1 % var endera eller båda 
makarna döda. För motsvarande första 
femårsperiod för dispensäktenskapen in
gångna 1950 gäller att 2 208 eller 88,6 % 
av äktenskapen bestod 1955, 9,5 % av 
makarna var skilda och 0,7 % döda. 

Skilsmässofrekvensen i de båda under
sökta grupperna är således mycket lika 
och någon tendens eller förskjutning mel
lan de två olika tidsperioderna är inte 
märkbar. 

I 3,4 % av gruppen alltjämt gifta i 
äktenskapen från 1945 sammanbodde 
parterna inte fem år efter giftermålet 
(tab 5), och samma förhållande gäller 
i 3,1 % av gruppen i äktenskapen in
gångna 1950. Bland dessa ingår givetvis 
en hel del fall, där äktenskapet håller på 
att glida isär. Dessa siffror har fram-

räknats från de aktuella adressuppgif
terna för makarna och inte från ett fak
tiskt förhållande, varför siffrorna i viss 
mån är mindre pålitliga. I tab 5 kan 
man också konstatera att skilsmässofrek
vensen efter tio års äktenskap eller vid 
utgången av år 1955 är uppe i 16,4 % 
— en siffra som är hög i jämförelse med 
övriga skilsmässofrekvenser i landet för 
motsvarande tidsperiod (se tab 7). Skils
mässofrekvensen är störst bland de äk
tenskap, där endast kvinnan är under-
årig; detta gäller både för fem- och tio
årsperioden. 

Slutligen finns det i tab 5 en liten 
till utlandet utflyttad grupp, som inte 
kunnat följas. Siffrorna är emellertid så 
små att de inte kan påverka någon av 
de andra grupperna i nämnbar grad. Det 
skall endast nämnas att i mer än hälf
ten av dessa fall har flickan endast va
rit 17 år gammal, när hon emigrerat. 

De dispensäktenskap, som upplösts ge
nom skilsmässa har i tab 6 fördelats ef-

Tab 5. Antalet bestående och upplösta äktenskap den 31 december 1955 bland 
dispensäktenskapen 
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Tab 6. Äktenskapens decimering genom skilsmässor under aren 1945—1955 

1 Uppgifterna hämtade från Befolkningsrörelsen år 1955. 

ter äktenskapets varaktighet. Det fram
går av tabellen att antalet skilsmässor sti
ger kraftigt från andra till fjärde året 
efter äktenskapets ingående, når sin kul
men fjärde året efter giftermålet och av
tar sedan kontinuerligt. Ca 80 % av 
skilsmässorna ligger mellan 3—5 år och 
3—7 år för resp observerade fem- och 
tioårsperioder. Ett förhållande som väl 
motsvarar det för hela landet gällande 
för det totala antalet skilsmässor. För en 
tioårsperiod är dock skilsmässorna för 
hela landet något likformigare utspridda 
över alla åren. 

Den kompletterande undersökning, 
som företagits av skilsmässorna under 
åren 1945—1955 och 1950—1955 av äk
tenskap ingångna under år 1945 resp 
1950 i hela landet belyser skillnaderna i 
skilsmässofrekvens mellan dispensäkten
skap och äktenskap ingångna efter dis
pensåldrarna. Materialet för hela landet 
har begränsats till äktenskap, i vilka nå
gon av parterna vid vigseln ännu inte 
fyllt 30 år och till förstagångsäktenskap. 

Äktenskap, där båda parterna var 30 
år och därutöver, samt frånskilda, har 
alltså uteslutits ur materialet. 
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Tab 7. Antal skilsmässor i % av antalet ingångna förstagangsäktenskap, där någon 
av parterna var under 30 år 

(Siffrorna inom parentes otillförlitliga.) 
Av bearbetningstekniska skäl innehåller tabellen också änklingar och änkor, som gift om sig, vilket 
dock utgör en försvinnande liten del av de äktenskap, där någon av parterna var under 30 år. 
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Antalet ingångna äktenskap i Sveri
ge år 1945, där någon av parterna var 
under 30 år, var 52 023. De utgjorde 
80,9 % av samtliga 64 280 giftermål 
samma år. Förstagångsäktenskap bland 
dessa 52 023 utgjorde 48 360. 

Man finner av tablån nederst på sid 
11 att det största antalet äktenskap är 
förstagångsäktenskap och att dessa efter 
en femårsperiod har lägsta skilsmässo
frekvensen. 

I fråga om dispensäktenskapen rör det 
sig nästan uteslutande om förstagångs
äktenskap, varför enbart förstagångsäk-
tenskapen har tagits som utgångspunkt 
för en jämförelse mellan skilsmässofrek
vensen för äktenskap, där någon av kon
trahenterna är under 30 år i hela landet 
och dispensäktenskapen. 

Som framgår av tab 7 är skillnaderna 
stora mellan den relativa skilsmässofrek
vensen i olika åldersgrupper. De äkten
skap, där kvinnan var under 18 år, har 
den största skilsmässofrekvensen. 

För äktenskapen ingångna under 1945 
är skilsmässofrekvensen lägst i de äkten
skap, som ingåtts, där kvinnan var i 25 

—29 års åldern och mannen i 30—34 års 
åldern. Detta gäller efter en femårsperiod 
och en tioårsperiod. 

Beträffande 1950 års äktenskap är skils
mässofrekvensen efter fem år lägst, då vig
selåldern är mellan 30—35 år för kvinnan 
och 35—40 år för mannen. 

Vid en översiktlig sammanställning av 
de olika skilsmässofrekvenserna under de 
olika perioderna kan man alltså konstate
ra, att frekvensen skilsmässor inom de 
s k dispensäktenskapen efter fem år är 
ca tre gånger större och efter tio år ca 
två gånger större än motsvarande inom 
äktenskap, där parterna uppnått högre 
ålder, dvs över lagstadgad giftermålsål
der men ej fyllt 30 år. 

I stort sett ökar riskerna för att äkten
skapet skall upplösas inom fem år, när 
kontrahenternas ålder sjunker. Skilsmässo
frekvensen ökar emellertid inte kontinu
erligt med fallande ålder. Om kvinnan är 
under 18 år, är skilsmässofrekvensen hög
re om mannens vigselålder är 21—24 år 
än om den är 20 år. 

Skilsmässoirekvensen är ca 15 % efter 
en tioårsperiod för dispensäktenskap in-

Tab 8. Jämförelse mellan gifta och skilda i förhållande till barnlösheten 
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gångna 1945, där endast mannen var un-
derårig och 20 år gammal vid äktenska
pets ingående. I jämförelse med skilsmäs
sofrekvensen efter en tioårsperiod för år 
1945 ingångna förstagångsäktenskap, där 
mannen var 21—24 år vid giftermålet, är 
siffran för hela landet något lägre, näm
ligen 10 %. Samma förhållande råder 
efter en femårsperiod. 

Medelantalet barn bland dispensäkten
skapen är givetvis mycket högt i förhål
lande till medelantalet barn bland bestå
ende äktenskap i riket under en fem- el
ler tioårsperiod. 

För 1945 års dispensäktenskap, som 
var bestående efter en tioårsperiod, var 
medelantalet barn 2,3 per familj. För 
1950 års dispensäktenskap, som var bestå
ende efter en femårsperiod, var medelan

talet barn 2,0 per familj, och för riket 
var medelantalet barn 0,9 för bestående 
äktenskap ingångna år 1946—50 och 1,5 
för äktenskap ingångna 1941—45. 

Beträffande skilsmässofrekvensen i för
hållande till barnlöshet i äktenskap kan 
man i tab 8 konstatera, att ett väsent
ligt större antal äktenskap, som varit 
barnlösa, har brustit än äktenskap med 
barn. Barnen har varit en sammanhål
lande faktor. 

Den 7 juni 1956 uttalar justitiedepar
tementet i en promemoria vikten av in
gående utredningar rörande sökandens 
personliga omständigheter och hans all
männa förutsättningar för att bilda fa
milj. I promemorian framhålls såsom 
önskvärt att utredningarna i dispensfal
len görs mera fullständiga än tidigare. 

Tab 9. Ansökningshandlingar handlagda av länsstyrelserna och överståthållarämbetet 
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Ehuru det bör ankomma på den dis
pensprövande myndigheten att själv be
stämma hur utredningen i det enskilda 
fallet skall verkställas, uppdrogs i pro
memorian följande riktlinjer till ledning 
för handläggningen av dispensärenden. 

1) Åldersbetyg för såväl sökanden som 
den med vilken äktenskapet skall ingås; 

2) Bevis om samtycke till äktenskapet 
av sökandens föräldrar eller i förekom
mande fall annan vårdnadshavare; 

3) Intyg om manlig sökandes för
sörjningsförmåga utfärdat av arbetsgiva
ren eller på annat sätt tillfredsställande 
bestyrkt; 

4) För kvinna under 17 år intyg av-
läkare, utvisande att hon med hänsyn till 
sin allmänna utveckling icke kan anses 
olämplig att ingå äktenskap: 

5) Åberopas som skäl för ansökan att 
havandeskap föreligger, bör detta vara 
intygat av läkare eller barnmorska; 

6) Anförs som skäl för ansökningen 
att kontrahenterna har gemensamt barn, 
bör åldersbetyg för barnet bifogas; 

7) Upplysningar under hand bör in
hämtas beträffande manlig part, vare sig 
han är sökande eller ej, av polismyndig
het och beträffande alla kvinnliga sö
kande av barnavårdsnämnd. Därest om
ständigheterna föranleder därtill bör för
frågningar under hand göras även hos 
annan myndighet eller tjänsteman, som 
väntas kunna lämna upplysningar av be
tydelse för dispensärendets prövning så
som t ex bos nykterhetsnämnd, social
register, skyddskonsulent eller övervaka
re. Upplysningar under den förberedan-

1955—31/10 1958 
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de utredningen kan föranleda att ärendet 
bör remitteras till myndighet för närma
re utredning och yttrande. 

Skriftligt yttrande från vederbörande 
barnavårdsnämnd bör alltid inhämtas 
över ansökning av manlig sökande under 
18 år och kvinnlig sökande under 17 år; 

8) Stundom kan det vara lämpligt 
att sökande och dennes medkontrahent 
bereds tillfälle att muntligen inför läns
styrelsen framlägga sina synpunkter el
ler att länsstyrelsens barnavårdsassistent 
verkställer utredning genom besök eller 
förfrågningar hos kontrahenterna samt 
hos föräldrar och andra, som kan antas 
lämna upplysningar av betydelse för ären
dets bedömande (t ex arbetsgivare). 

Av en av barnhuset under år 1958 fö
retagen utredning har framgått, att läns
styrelserna och överståthållarämbetet vid 
handläggningen av dispensärenden givet
vis följer de i justitiedepartementets pro
memoria lämnade anvisningarna, men 
att praxis fortfarande är ganska skiftan
de. Sålunda infordrar exempelvis vissa 
länsstyrelser numera regelbundet upplys
ningar från barnavårdsnämnden eller 
polismyndigheten. I vissa fall begärs 
yttranden även av länsstyrelsens barna
vårdsassistent eller socialvårdskonsulent. 
Då den av överståthållarämbetet lämna
de redogörelsen syns vara av särskilt in
tresse i detta sammanhang må följande 
citat lämnas ur densamma. 

»Icke sällan förekommer det, att före
draganden tar personlig kontakt med sö
kanden eller telefonledes med sökandens 
föräldrar eller arbetsgivare för inhämtan
de av upplysningar. I undantagsfall har 
personlig kontakt tagits genom hembesök. 
Efter sådan utredning har det stundom 
inträffat, att sökanden återkallat ansökan 
och i något fall förklarat sig önska, att 

ansökan skulle avslås. Vidare kan an
märkas att det i några fall inträffat, att 
ansökan återtagits sedan den remitterats 
till barnavårdsnämnden och nämndens 
utredningsman haft kontakt med sökan
den. Skäl för bifall till ansökan anses, 
om allvarliga anmärkningar mot sökan
den eller medkontrahenten ej framkom
ma, föreligga, då parterna styrka att de 
ha eller vänta barn tillsammans, eller då 
de styrka att de inneha gemensam bo
stad. I sistnämnda fall lämnas dock i all
mänhet dispens endast om parterna inom 
relativt kort tid uppnå lagstadgad äkten
skapsålder. I några fall har man ej fun
nit skäl att bifalla ansökningar av sö
kande — oftast mycket unga flickor — 
vilkas medkontrahenter varit kriminellt 
belastade eller eljest visat asociala ten
denser av allvarlig art.» 

Genom denna ytterligare ändring av 
praxis var det av särskilt intresse att få 
till stånd en utredning rörande förhål
landena 1955—31/10 1958. Barnhuset 
gjorde därför en förfrågan hos länssty
relserna om antalet tillstyrkta och avslag
na ansökningar. Resultatet föreligger i 
tab 9. 

År 1955 var den procentuella andelen 
avslagna ansökningar 2,2. År 1956 ökade 
antalet till 2,9 c/c för att återigen sjunka 
1957 till 2,8 % och 1958 (fram till 31 
oktober) till 2.2 %. Som tidigare nämnts 
var frekvensen av antalet avslagna an
sökningar år 1950 1 %. 

Man kan alltså säga att antalet av
slagna ansökningar ökat från och med 
det att länsstyrelserna fick hand om ären
dena. Men trots det väsentligt grundliga
re utredningsförfarande, som skett sdan 
hösten 1956, har den procentulla andelen 
av avslagna ansökningar icke ökat efter 
denna tid. 
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Kommentarer till och sammanfatt
ning av undersökningen 

Antalet dispenser har mer än tiodubb-
lats på 25 år. Orsakerna till ökningen är 
givetvis svåra att fastställa, men uppen
bart är att en förändring har ägt rum av 
de faktorer, som legat till grund för nu 
gällande minimiålder för ingående av äk
tenskap. Det senaste årtiondets goda sys
selsättningsförhållanden och därmed sam
manhängande förbättrade inkomstmöj
ligheter för ungdomen har emellertid 
utan tvekan spelat en stor roll i detta 
sammanhang. Även det förhållandet att 
sexuellt umgänge bland tonåringar bli
vit allt vanligare har med all sannolikhet 
bidragit till den konstaterade ökningen. 
I de flesta dispensäktenskapen väntades 
sålunda barn före äktenskapet. 

I den föreliggande undersökningen har 
inte förmärkts någon större skillnad mel
lan de två jämförda femårsperioderna, 
1945—50 och 1950—55. Däremot är 
frekvensen av skilsmässor inom dispens
äktenskapen efter fem år ca tre gånger 
större och efter tio år ca två gånger stör
re än motsvarande frekvens för hela lan
det inom äktenskap, där parterna upp
nått lagstadgad giftermålsålder, men ej 
fyllt 30 år. Skilsmässofrekvensen ökar inte 
heller kontinuerligt med fallande ålder. 
Om kvinnan är under 18 år är skilsmäs
sofrekvensen högre om mannens vigsel
ålder är 21—24 år än om den är 20 år. 
I stort sett ökar dock riskerna för att 
äktenskapet skall upplösas inom fem år, 
när kontrahenternas ålder sjunker. 

Gällande dispensbestämmelser har länge 
varit föremål för uppmärksamhet från 
socialvårdens företrädare, vilka bland an
nat gjort gällande att den ökade dispens-
givningen kan leda till allvarliga sociala 
missförhållanden i de enskilda fallen. Att 

det därvid ligger nära till hands, att i 
den höga skilsmässofrekvensen i dispens
äktenskapen se en bekräftelse på dessa 
farhågor, torde vara uppenbart. Det må 
emellertid framhållas, att de direkta or
sakerna till det stora antalet skilsmässor 
i dessa fall inte varit möjliga att fast
ställa med utgångspunkt från det nu till
gängliga materialet. Först sedan den 
inom barnhuset pågående intervjuunder
sökningen beträffande dispensäktenska
pen i Stor-Stockholm blivit avslutad, tor
de det vara möjligt att något närmare 
belysa orsakssammanhanget. 

Det må emellertid framhållas, att man 
vid bedömande av frågan om ingående 
av äktenskap före den lagstadgade mini
miåldern inte kan bortse från den all
männa utvecklingen och inte heller från 
det förhållandet, att den successiva sänk
ning av den genomsnittliga äktenskaps
åldern, som skett i vårt land, helt ligger 
i linje med den förda familjepolitiken. 
Det torde därför kunna ifrågasättas, hu
ruvida utvecklingen inte har gått så 
långt, att dess konsekvens bör vara en 
sänkning av äktenskapsåldern för man
nen. Som stöd för en sådan uppfattning 
torde bland annat kunna åberopas det 
förhållandet, att i ca 45 % av de fall, 
som omfattas av den föreliggande utred
ningen, mannens ålder med högst ett år 
understiger den för äktenskap gällande 
minimiåldern. Det är emellertid å andra 
sidan uppenbart att en sådan åtgärd inte 
bör ifrågakomma, om det skulle visa sig, 
att de sociala skadeverkningarna av dis
pensäktenskapen är allvarliga. 

Det må slutligen i detta sammanhang 
även erinras om att den tidigare konsta
terade stora skilsmässofrekvensen i dis
pensäktenskapen är minst uttalad i de 
fall, då den manliga kontrahenten är 20 
år gammal. 

17 



Konsumentprisindex för oktober och november 1958 

Konsumentprisindex har för både oktober 
och november av socialstyrelsen beräk
nats till 152 eller samma tal som för må
naderna april—september. Med två deci
maler är relationstalet för oktober 151,68 
mot 151,53 för september och för novem
ber 151,86. 

Av indextalen för oktober för de i kon
sumentprisindex ingående huvudgrupper
na av varor och tjänster visar talet för 
bostad, bränsle och lyse en nedgång med 
en enhet till 153 och talet för kläder och 
skor en uppgång med likaledes en enhet 
till 126. För övriga huvudgrupper är in
dextalen oförändrade. För november är 
alla gruppindextal desamma som för ok
tober. 

Prisförändringarna mellan september 

och november har inom alla varugrupper 
varit små. Bland livsmedlen har flertalet 
kött- och fläskvaror samt charkuterivaror 
stigit i pris och detsamma gäller rotfruk
ter och grönsaker. Frukt och bär har där
emot varit relativt billiga. Inom övriga 
huvudgrupper kan bland ett fåtal pris
stegringar nämnas höjda noteringar på 
textilier och skönlitteratur. Prissänkning
ar kan antecknas för bland annat glöd
lampor och läkemedel. Prisutvecklingen 
för vissa varugrupper framgår av tab 2. 

Pensionspristalet har socialstyrelsen på 
grundval av konsumentprisindex för både 
oktober och november beräknat till 123 
eller samma tal som uträknades på sep
temberindexen. 

c ö 

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

1 Kvartals- och månadsindex för 1950—1957 se SocM 1957: 4, sid 255, och 1958: 3, sid 191. 
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T a b 2. Indextal för olika de lposter år 1957 och september—november 1958 s a m t 
ta lens procentuel la förändringar december 1957—november 1958 

1 Beräknad på indextal med två decimaler. Siffran 0 anger en förändring mindre än en halv pro
cent. 
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Sysselsättning och arbetslöshet 
Tab 1. Sysselsättning inom industrin i oktober 1958 jämfört med september 1958 
(jämförelsen avser endast företag som lämnat uppgifter vid båda rapporttillfällena) 

1 I arbete eller frånvarande av personliga skäl (jfr SocM 1958: 7, sid 423). — Indextal har ej beräk
nats för grupper om mindre än 200 arbetare. — Sjukdom, olycksfall, semester o dyl. 
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Tab 1 (forts) Sysselsättning inom industrin i oktober 1958 

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

1 Se not 1, sid 20. 
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Tab 3. Verksamheten vid arbetsförmedlingen under oktober 1958 

Tab 4. Vid arbetsförmedlingen anmälda arbetslöshetsförsäkrade arbetslösa 
november 1957—november 1958 

1 Preliminära uppgifter. 
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Tab 5. Sysselsättning i n o m industrin i november 1958 jämfört m e d oktober 1958 
(Jämförelsen avser endast företag s o m lämnat uppgifter v id båda rapporttillfällena) 

1 I arbete eller frånvarande av personliga skäl (jfr SocM 1958: 7, sid 423). — » Indextal bar ej beräk
nats för grupper om mindre än 200 arbetare. — 3 Sjukdom, olycksfall, semester o dyl. 
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Tab 3 (forts). Sysselsättning inom industrin i november 1958 

Tab 6. Indextal (uträknade enligt kedjemetod, november 1957 = 100) 
för antal «i»+qlM« arbetare inom industrin1 december 1957—november 1958 

i Se not 1, sid 23. 
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Tab 7. Verksamheten vid arbetsförmedlingen under november 1958 

Tab 8. Vid arbetsförmedlingen anmälda arbetslöshetsförsäkrade arbetslösa 
december 1957—december 1958 

1 Preliminära uppgifter. 
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Sysselsättning och löner inom industrin 
i augusti 1958 

Primärmaterial m m. För månadsstatisti
ken erhåller socialstyrelsen varje månad 
från företag inom industrin uppgifter om 
antalet manliga respektive kvinnliga ar
betare (oavsett ålder), som en viss (val
fri) dag under en angiven period i slu
tet av månaden a) var i arbete, b) ej 
var i arbete på grund av arbetsbrist, ma
skinfel, 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 till
hopa lämnar företagen dessutom upp
gifter 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 an
talet arbetare i grupperna a och c. 

För kvartalsstatistiken inhämtar social
styrelsen från företag inom industrin upp
gifter om a) av arbetare under en avlö
ningsperiod (som regel i kvartalets mel
lersta månad) uppburen lönesumma och 
utförda arbetstimmar (med fördelning på 
de tre grupperna vuxna manliga arbe
tare, vuxna kvinnliga arbetare samt min
deråriga arbetare plus lärlingar), b) an
tal arbetare, som varit i arbete under he
la eller del av avlöningsperioden, c) an
tal arbetare, som under avlöningsperio
den lämnat företaget (efter uppsägning 
från arbetsgivaren eller på egen begäran), 
anställts vid företaget, haft deltidsan
ställning eller haft förkortad arbetstid. I 
lönesummorna skall enligt anvisningarna 
ej ingå semesterlön eller semesterersätt

ning, helgdagslön eller helgdagsersättning 
(dvs lön som enligt avtal utgår till tim-
avlönade arbetare för vissa bestämda 
helgdagar) samt ersättningar vid sjuk
dom eller olycksfall o dyl. För tidigare 
avlöningsperioder utbetalda lönebelopp 
som föranletts av retroaktiva lönebestäm
melser i nyingångna avtal skall ej med
tas. 

Till såväl månadsstatistiken som kvar
talsstatistiken lämnas i allmänhet uppgif
ter för varje fristående arbetsställe. I 
några fall redovisas dock flera arbetsstäl
len tillhopa. Redovisningsenheterna be
tecknas i denna redogörelse som »före
tag». I tab 1, 2, 5 och 6 återges indextal, 
som visar förändringarna i arbetarantal 
respektive genomsnittlig timförtjänst se
dan ett tidigare redovisningstillfälle. In
dextalen har beräknats endast med an
vändande av uppgifter från företag som 
lämnat uppgifter på rapportkortet vid 
båda de redovisningstillfällen jämförelsen 
avser. 

I stort sett samma företag medverkar 
i kvartalsstatistiken som i månadsstatisti
ken. Från statliga verk och myndigheter 
lämnas dock uppgifter enbart till må
nadsstatistiken, där resultaten redovisas 
under rubriken »Statliga verk och bygg
nadsarbeten» (jfr tabellen sid 21 i det
ta häfte); dessa uppgifter har ej utnytt
jats vid de i denna artikel återgivna be
räkningarna. Från aktiebolag, i vilka alla 
aktierna eller en del av dem ägs av sta
ten, lämnas däremot uppgifter till såväl 
månads- som kvartalsstatistiken; vid be-
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Tab 1. Sysselsättning och timförtjänst i august i 1958 för arbetare i n o m industrin 

1 För grupper om mindre än 200 arbetare har indextal ej beräknats. — 2 Utom i ett par undantags
fall meddelas uppgifter rörande genomsnittlig timförtjänst endast då antalet redovisade företag utgör 
minst 10 och antalet under en vecka utförda arbetstimmar minst 10 000. I uppgifterna ingår ej helg
dagslön, helgdagsersättning, semesterlön, semesterersättning eller sjuklön. 
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Tab 1 (forts). Sysselsättning och timförtjänst i augusti 1958 för arbetare inom industrin 

Tab 2. Indextal (augusti 1957 = 100) för antal anställda arbetare (båda bönen, oavsett ålder; 
exkl permitterade) i augusti 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 

arbetningen har dessa uppgifter samman
förts med uppgifterna från övriga före
tag inom respektive industrigrupper. 

Sysselsättningsförhållanden. På grundval 
av månadsstatistikens uppgifter beräknas 
för den mellersta månaden i varje kvar
tal indextal för antalet anställda arbeta
re med motsvarande månad föregående 
år som bas. Jämförelsen mellan augusti 
1957 och augusti 1958 grundar sig på 
uppgifter från ca 6 700 företag med om
kring 480 000 arbetare. 

Indextalen i kol 2—4 i tab 1 anger för 
olika industrigrupper antalet anställda 
manliga och kvinnliga arbetare i augusti 
1958 i procent av motsvarande antal i 
augusti 1957. Enligt det för »samtliga in-
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dustrigrupper» beräknade indextalet var 
antalet anställda arbetare (manliga och 
kvinnliga arbetare tillhopa, oavsett ålder) 
2,5 % mindre i augusti 1958 än ett år 
tidigare. För manliga arbetare noteras en 
minskning med 2,0 % och för kvinnliga 
arbetare en minskning med 4,5 %. För 
att underlätta jämförelser anförs i ne
danstående tablå de procenttal för för
ändringarna i antalet anställda arbetare 
som erhållits då var och en av månader
na februari, maj, augusti och november 
åren 1956 och 1957 samt februari, maj 
och augusti 1958 jämförts med motsva
rande månad närmast föregående år. 

Tab 2 visar hur antalet arbetare för
ändrats från augusti 1957 till augusti 
1958 vid företag av olika storlek inom 



Tab 4. Antal arbetare (bada könen, oavsett ålder) med deltidsanställning och förkortad 
arbetstid inom industrin i procent av totalantalet i arbete varande arbetare 

olika industrigrupper. Företagen har stor-
leksgrupperats efter medelantalet arbeta
re under år 1957. 

Uppgifterna i tab 3 och 4 har hämtats 
från kvartalsstatistiken. Procenttalen för 
de olika månaderna avser ej exakt sam
ma företag. 

I tab 3 redovisas antalet avgångna och 
antalet nyanställda arbetare i procent av 
antalet i arbete varande arbetare. För 
arbetare, avgångna under en vecka i 
augusti 1958, var procenttalet 0,7. För 
arbetare, som nyanställts under perioden, 
erhölls procenttalet 0,5. Motsvarande 
procenttal i augusti 1957 var för avgång
na 0,8 och för nyanställda 0,7. Av de ar
betare, som lämnat företaget under en 
vecka i augusti 1958, redovisades 17 % 
som uppsagda av arbetsgivaren. 

I tab 4 redovisas procenttal, som be
lyser förekomsten av deltidsanställning 
(inskränkning av arbetstiden som sam
manhänger med arbetstagarens personliga 
förhållanden) och förkortad arbetstid (in
skränkning av arbetstiden på grund av 
driftsförhållandena vid företaget) i augus
ti 1957 och i augusti 1958 inom olika 
industrigrupper. I augusti 1958 var det 
redovisade antalet arbetare med förkor

tad arbetstid 1,1 % och antalet arbetare 
med deltidsarbete 1,3 % av hela antalet 
i arbete varande arbetare. Vid bedöm
ningen av uppgifterna rörande förekoms
ten av förkortad arbetstid bör hållas i 
minnet, att anvisningarna kan ha upp
fattats på olika sätt av olika företag. Så 
t ex är det tänkbart att vissa företag så
som »förkortad arbetstid» betraktat den 
arbetstidsförkortning som föranletts av 
den nya arbetstidslagstiftningen. 

Löneförhållanden. På grundval av kvar
talsstatistikens uppgifter om uppburen 
lönesumma och utgjorda arbetstimmar 
under en avlöningsperiod i den mellersta 
månaden varje kvartal har vissa beräk
ningar gjorts beträffande förtjänstläget i 
augusti 1958 för arbetare inom industrin. 
Resultaten av dessa beräkningar redovi
sas i tab 1, 5 och 6. 

I tab 1 återges för vuxna manliga res
pektive kvinnliga arbetare i kol 5 och 6 
indextal för genomsnittliga timförtjänster 
i augusti 1958 (augusti 1957 = 100) och 
i kol 7—11 genomsnittliga timförtjänster 
(i kr) för vuxna manliga arbetare inom 
olika dyrortsgrupper. Beräkningarna 
grundar sig på uppgifter från ca 6 200 
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Tab 5. Indextal (maj 1958 — 100) för genomsnittlig timförtjänst för arbetare 
inom industrin i augusti 1958 

1 Inkl minderåriga. 

företag med 19,1 miljoner arbetstimmar 
under en sexdagarsperiod i augusti 1958. 
Endast uppgifter från företag som läm
nat uppgifter både för augusti 1957 och 
för augusti 1958 har använts. 

De i tab 1 redovisade timförtjänsterna 
och de genomsnittliga timförtjänster som 

använts vid uträkningen av indextalen i 
denna tabell, liksom i tab 5 och 6, inklu
derar all ersättning för arbetad tid, så
som ackordsöverskott, övertidsersättning, 
skifttillägg etc. Däremot ingår ej semes
terlön eller semesterersättning, helgdags
lön eller helgdagsersättning samt ej heller 
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Tab 6. Indextal (augusti 1957 = 100) för genomsnittlig timförtjanst för arbetare 
inom industrin i Stockholm i augusti 1958 

ersättning vid sjukdom eller olycksfall. 
Inom flera industrigrupper förekommer 
ackordsarbete som sträcker sig över fle
ra avlöningsperioder. I sådana fall kan 
å ena sidan ackordsöverskott som helt el
ler delvis intjänats under tidigare avlö
ningsperioder ha utbetalats under redo
visningsperioden, medan å andra sidan 
ackordsöverskott som intjänats under 
denna period kan komma att utbetalas 
först senare. Detta bör beaktas vid be
dömningen av här redovisade indextal 

och genomsnittsförtjänster. Det bör även 
erinras om att den normala veckoarbets
tiden ibland (t ex då fria lördagar före
kommer under sommaren) varierar un
der året utan motsvarande variationer i 
lönen (veckolön, månadslön). 

I genomsnitt för samtliga industri
grupper var enligt tab 1 i augusti 1958 
den genomsnittliga timförtjänsten för 
vuxna manliga arbetare 4,9 % högre och 
för vuxna kvinnliga arbetare 4,7 % högre 
än i augusti 1957. Som jämförelse kan 

Tab 7. Indextal (febr 1947 = 100) för genomsnittlig tunförtjänst för arbetare 
(män, kvinnor, minderåriga) inom industrin 

1 Häri ingår grupperna järn- och stålmanufaktur, mekaniska verkstäder, reparationsverkstäder, 
skeppsvarv, elektroteknisk industri och annan metallindustri. — 2 Vid beräkningen av de i tabellen 
redovisade indextalen har hänsyn ej tagits till senare utbetalda retroaktiva lönetillägg (jfr s 26). 
För gruppen »verkstadsindustri m m» företogs 1957 en stickprovsundersökning beträffande de retro
aktiva lönetilläggens storlek (jfr SocM 1957: 9, s 579). I anslutning härtill erhölls indextalet 236,3 
för den genomsnittliga timförtjänsten i februari 1957 inklusive retroaktiva lönetillägg. 
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nämnas, att för vuxna manliga resp vux
na kvinnliga arbetare utgjorde den ge
nomsnittliga timförtjänstens relativa för
ändringar + 1,3 resp + 0,9 % från au
gusti till november 1957, 4- 2,4 resp + 
2,7 % från november 1957 till februari 
1958, + 1,4 resp + 0,6 % från februari 
till maj 1958 och — 0,4 resp + 0,4 % 
från maj till augusti 1958. 

Förändringarna mellan augusti 1957 
och augusti 1958 i de genomsnittliga tim-
förtjänsterna för vuxna arbetare inom 

olika industrigrupper i Stockholm fram
går av indextalen i tab 6. 

Tab 7 visar löneutvecklingen sedan 
augusti 1956 för samtliga arbetare (män, 
kvinnor och minderåriga). Det bör fram
hållas, att indextalen, som beräknats en
ligt den s k kedjemetoden, mäter föränd
ringarna i genomsnittliga timförtjänster, 
i vilka bl a semesterlön och helgdagslön 
icke ingår. 

Carl Y:son Hermelin 
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Byggnadsverksamheten i städer och köpingar 
under tredje kvartalet 1958 

PRELIMINÄR ÖVERSIKT UTARBETAD AV BOSTADSSTYRELSEN 

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

Uppgifterna om bostadsbyggandet av
ser lägenheter i påbörjade, pågående och 
inflyttningsfärdiga nybyggnader.1 Upp
gifterna om byggnadsverksamheten för 
andra än bostadsändamål avser såväl ny
byggda som till-, på- eller ombyggda hus, 
vilka fullbordats under redovisningspe
rioden. 

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

I de 53 städer, som ingår i de i tab 1 
redovisade uppgifterna, var antalet un
der tredje kvartalet 1958 inflyttningsfär
diga lägenheter 6 085, vilket antal 'År "i % 
högre än tredje kvartalet 1957 och 28 % 
lägre än närmast föregående kvartal. 

I samtliga städer och köpingar tillho-

Tab 1. Antalet inflyttningsfärdiga lägenheter i nybyggnader i 53 städer1 

under tiden januari 1948—september 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 infiyttningsfärdiga lägenheter i nybyggnader i olika grupper 
av städer samt köpingar1 

1 Enligt den administrativa indelningen den 1 januari 1958. 

pa ökade antalet inflyttningsfärdiga lä
genheter från 8 911 under tredje kvarta
let 1957 till 9 032 under tredje kvartalet 
1958 eller med 1 %. 

Under de tre första kvartalen 1958 var 
antalet inflyttningsfärdiga lägenheter i 
samtliga städer och köpingar tillhopa 
31 505, vilket i förhållande till de tre 
första kvartalen 1957, då antalet inflytt
ningsfärdiga lägenheter var 34 189, inne
bär en minskning med 8 %. 

Såväl under tredje kvartalet som un
der de tre första kvartalen tillhopa var 
år 1958 antalet inflyttningsfärdiga lägen
heter i Stockholm och Göteborg lägre och 

i Malmö högre än under motsvarande 
tidsperioder år 1957. 

Det sammanlagda antalet under tred
je kvartalet 1958 i dessa tre städer in
flyttningsfärdiga lägenheter var 2 981, 
vilket jämfört med motsvarande antal 
för tredje kvartalet 1957 — 2 349 — in
nebär en minskning med 16 %. Antalet 
inflyttningsfärdiga lägenheter för de tre 
första kvartalen tillhopa har minskat från 
9 267 till 8 947 eller med 3 %. I städer 
med 30 000—100 000 invånare har anta
let under tredje kvartalet inflyttningsfär
diga lägenheter ökat från 2 529 till 2 751 
eller med 9 % jämfört med motsvarande 

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—september 1958 

antal för år 1957. Jämfört med de tre 
första kvartalen tillhopa år 1957 har i 
dessa städer antalet minskat från 9 640 
till 8 776 eller med 9 %. 

För övriga i tab 2 redovisade kom
mungrupper har antalet inflyttningsfär
diga lägenheter under tredje kvartalet 
1958 ökat med 21 % i städer med 10 000 
—30 000 invånare, förblivit ungefär 
oförändrat i städer med mindre än 10 000 
invånare samt minskat med 8 % i kö
pingar. 

Lägenheter i påbörjade och pågående ny
byggnader (53 städer). För de 53 städer, 
som vid ingången av år 1944 hade mer 
än 10 000 invånare, redovisas i tab 4 an
talet lägenheter i nybyggnader, som på
börjats under varje kvartal sedan år 1948 
och i tab 5 antalet lägenheter i hus, som 
var under byggnad i slutet av varje kvar
tal under samma tid. Dessa uppgifter är 
osäkrare än uppgifterna om antalet in
flyttningsfärdiga lägenheter. De redovi
sade antalen har därför avrundats till 
jämna hundratal. 

Antalet lägenheter i hus, vilkas upp

förande påbörjats under tredje kvartalet 
1958 uppgick till 13 300, vilket överstiger 
antalet under andra kvartalet påbörja
de med 2 600 och antalet under tredje 
kvartalet 1957 påbörjade med 2 700. Un
der de tre första kvartalen 1958 igång
sattes sammanlagt 27 300 lägenheter el
ler 3 700 flera än under motsvarande pe
riod 1957. Antalet lägenheter i hus un
der byggnad var 44 500 vid slutet av 
tredje kvartalet 1958, eller 7 200 flera än 
antalet vid slutet av närmast föregående 
kvartal och 5 900 flera än antalet vid 
motsvarande tidpunkt föregående år. Så
väl antalet under tredje kvartalet påbör
jade som antalet lägenheter i hus under 
byggnad vid slutet av kvartalet var stör
re än under något tidigare redovisat kvar
tal. 

Lokaler för andra än bostadsändamål. 
En sammanställning av uppgifter avse
ende sju städer om golvytan i lokaler för 
andra än bostadsändamål, vilka fullbor
dats under tredje kvartalet resp de tre 
första kvartalen åren 1957 och 1958 samt 
under hela år 1957, redovisas i tab 6 

Tab 5. Antalet lägenheter i pågående nybyggnader i 53 städer vid slutet av varje kvartal 
under tiden 31 mars 1948—30 september 1958 
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Tab 6. Golvyta (m2) i fullbordade lokaler för andra än bostadsändamål i sju städer 

och 7. Sammanställningarna bygger hu
vudsakligen på uppgifter, som lämnats av 
byggnadsnämnderna. I uppgifterna ingår 
ej byggnader, som uppförts eller om
byggts för statliga myndigheters räkning. 

Under tredje kvartalet 1958 tillkom i 

de sju städerna lokaler för andra än bo
stadsändamål med en areal av samman
lagt ca 136 900 m2. Motsvarande areal 
under tredje kvartalet 1957 uppgick till 
ca 219 800 m2. 

Tab 7. Golvyta (m2) i under 3:e kvartalet 1958 fullbordade lokaler för andra än bostads
ändamål i sju städer, fördelade efter byggnadsarbetets art 
samt lokalernas ändamål 

Gunnel Öhman 
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Socialstatistiska frågor i FN 

Vid Statistical Commissions 10:e session i New 
York i börjaa av maj i år behandlades en del 
frågor av socialstatistisk natur . Bl a hade man 
uppe till behandling ett internationellt pro
gram för socialstatistiken (E/CN 3/239). Det
ta omfattade följande punkter : A) ett över
siktskompendium i socialstatistik; B) studier i 
socialstatistisk metodik; C) beräkning av lev
nadsnivå och levnadsvillkor; D) fastställandet 
av internationella normer för bearbetning och 
analys av socialstatistiken; E) metodstudier av 
sampelundersökningar på socialstatistikens om
råde i underutvecklade länder samt F) under
visning. Programmet, vilket uppmärksammades 
i en resolution, ansågs vara betydelsefullt, ef
tersom det rörde utnyt t jandet av statistiken för 
beräkning av levnadsnivån och utformningen 
av socialpolitiken såväl som mätande av dess 
effektivitet. Det socialstatistiska kompendiet 
(Compendium of Social Statistics), ä r avsett 
a t t bilda en bakgrund för en diskussion om 
världens sociala förhållanden och skall inne
hålla bland anna t följande statistik: befolk
nings- och vitalstatistik, hushålls-, familje- och 
bostadsstatistik, hälso- och sjukvård, statistik 
över födoämnen och näringsförhållanden, un
dervisnings- och sysselsättningsstatistik, social
försäkringar m m, kulturell verksamhet samt 
statens affärsverksamhet. Kommissionen god
kände i princip det socialstatistiska kompen
diet och rekommenderade, a t t det skulle ut
arbetas under kommissionens generalsekretera
res ledning och utges senast 1963 samordnad 
med en ny utgåva av Repor t on the World 
Social Situation. 

I samband härmed anmodades sekreteraren 
i en annan resolution att i samarbete med skil
da statistiska organisationer utarbeta en eller 
flera rapporter om statistikens användning föl-
utformningen av socialpolitiken. 

Kommissionen hade vidare a t t ta del av en 
promemoria om allmänna principer för bo
stadsräkningar (E/CN 3/340 incl Add 1-). 
M a n ansåg de framförda principerna vara vär
defulla vid planerandet och utförandet av na
tionella bostadsräkningar, ehuru en större an
passning till lokala omständigheter var nöd
vändig än vad gäller folkräkningar. Kommis
sionen noterade också at t det fanns en al lmän 
överenskommelse om behovet av a t t definiera 
bostadsenheterna i fysiska termer, öve rhuvud
taget ansåg man att rekommendationerna giv

na i promemorian för vissa länder var över
ambitiösa och för andra otillräckliga. Då re
kommendationerna kan värderas först efter 
praktiska prov, förordade kommissionen i en 
resolution generalsekreteraren att utarbeta en 
reviderad version av de »allmänna principer
na för bostadsräkningar» (General Principles 
for a Housing Census) i enlighet med kom
mentarer gjorda vid sessionen. Dessa revide
rade principer skall sedan inom kort distri
bueras till FN:s medlemsstater, vilka i sin tur 
skall meddela sina rön vid tillämpningen av 
rekommendationerna på sina speciella problem. 
Resolutionen innehöll också en rekommenda
tion om fältundersökningar, antingen som en 
del av internationella eller nationella statistiska 
träningscentras handlande eller som projekt 
företagna genom samverkande länder. 

Beträffande terminologin har diskussioner 
förts om att ändra termen Levels of Living 
(levnadsnivå) tiil Conditions of Living (lev
nadsvillkor) (E/CN 3/241). Det förra uttryc
ket ansågs emellertid nu vara allmänt accep
terat, varför det inte ansågs rådigt att ändra 
termen än en gång. Kommissionen godkände 
också klassificeringen av olika indikatorer för 
mätandet av hälsostandarden ( W H O teckn 
Rep Ser 1957). 

I fråga om ILO:s program för levnadskost
nadsstudier (E/CN 3/250) samtyckte kommis
sionen till ILO:s förslag att koncentrera ar
betet till mindre städer och landsbygden, då 
det ansågs brådskande med förberedande stu
dier angående metoder för genomförandet av 
undersökningar, definition av enheter och klas
sificeringsprinciper inom olika områden. Kom
missionen noterade med tillfredsställelse ILO:s 
planer a t t utarbeta en handbok om levnads
kostnadsunderökningar. 

Statistiska kommissionen uttryckte också sin 
tillfredsställelse över a t t en internationell 
norm för yrkesklassificering ( ISCO) hade full
bordats av I L O (E/CN 3/251) i avsikt a t t ut
nyttjas i samband med 1960 års folkräkningar 
i alla länder. 

En rapport av U N E S C O (E/CN 3/252), som 
behandlade statistiken inom U N E S C O ' s områ
de och normerna för undervisningsstatistiken, 
uppmärksammades ävenledes av kommissionen, 
som speciellt tryckte på at t undervisningssiff
rorna måste placeras in i ett större samman
hang. 

Bengt Sjöberg 
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Medling vid hemskillnadsärenden i Göteborg 

AV POL MAG ARNE TRYGGED 

Årligen ingås i vårt land i genomsnitt 
53 000 äktenskap, men samtidigt inregi
streras ca 9 000 hemskillnader.1 Helt ge
nerellt skulle man sålunda kunna säga att 
vart sjätte äktenskap går isär. Frekven
sen är lägst på landsbygden och högst i 
storstäderna. I Göteborg t ex går det f n 
en hemskillnad på fyra vigslar. 

För att ett mål om hemskillnad skall 
kunna upptas till behandling av domstol 
fordras att medling eller åtminstone för
sök till medling ägt rum. Vid uppkom
na stridigheter i äktenskapet äger den 
ena av eller båda makarna att påkalla 
medling av präst eller av särskilt förord
nad medlare. Medlingen är dock icke 
någon oeftergivlig förutsättning för att 
hemskillnad skall kunna erhållas. Det fö
rekommer nämligen fall då den av par
terna som ej önskar hemskillnad undan
drar sig varje försök att få medling till 
stånd. 

Medlarens egentliga uppgift är ju, som 
framgår av namnet, att söka förlika ma
karna. Medlingsförfarandet betraktas 
emellertid på många håll som blott och 
bart en formsak. Det väsentliga för med
laren är emellertid icke — som folk ofta 
tror — att utfärda ett medlingsintyg, vil
ket sedan biläggs ansökan om hemskill
nad. En annan sak är att fallen ofta syns 
så tilltrasslade och motsättningarna mel
lan makarna så stora att medling i ordets 
egentliga bemärkelse förefaller meningslös. 

I avsikt att belysa bl a medlingsförfa
randets betydelse vid söndring mellan ma
kar och orsakerna till skilsmässorna har 

i Av dessa går mellan 85 och 90 % vidare till 
äktenskapsskillnad. 

f d avdelningschefen vid Göteborgs bar
navårdsnämnd Eric Nilsson ställt ett rik
haltigt material till förfogande för statis
tisk bearbetning. Hr Nilsson har nämligen 
tidigare tjänstgjort i Göteborg som sär
skilt utsedd medlare i tvister mellan ma
kar. Ursprungligen hade undersökningen 
planerats omfatta ungefär 1 000 olika fall 
vid vilka medling hade förekommit. Vi
dare skulle då även utforskas, huruvida 
klientelet förekom i de olika sociala orga
nens register (socialnämnd, nykterhets
nämnd etc). Då erforderliga medel här
för ej kunde anskaffas kom den planera
de utredningen ej till stånd. I stället har 
gjorts en mindre undersökning, omfattan
de 200 fall, där kontakt med medlaren 
har ägt rum. Utöver medlarens egna an
teckningar som bildar huvudmaterialet 
har vissa kompletterande uppgifter från 
uppbördsverk, anställningsregister och 
rådhusrätt införskaffats, men någon ef
terforskning av klientelet hos sociala 
myndigheter har ej företagits. Materia
let utgörs av 200 under 1956 i hr Nils
sons register förekommande ärenden och 
beräknas omfatta ca 15 % av samtliga 
i Göteborgs stad under detta år inträf
fade medlingsfall. För de viktigaste re
sultaten redovisas här nedan. Eftersom 
materialet är så pass litet och uppgif
terna ganska ofullständiga bör man nog 
inte dra några alltför generella slutsat
ser. 

Av hela undersökningsklientelet hörde 
8 till socialgrupp I, 67 till socialgrupp II 
och 124 till socialgrupp III. I ett fall 
kunde ingen socialgrupp anges. Den rela
tiva fördelningen på socialgrupper fram-
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går av tablån. Som jämförelse visas mot
svarande värden för den av Göteborgs 
stads statistiska byrå år 1956 gjorda val
undersökningen vilken omfattade ca 1/10 
av de i röstlängderna upptagna perso
nerna.1 

Socialgrupp Enligt under- Enligt 1956 
söknings- års valunder-
materialet sökning 

I 4,0 6,6 
I I 33,7 39,1 

I I I 62,3 54,3 

Summa 100,0 100,0 

Om man sedan försöker fastställa äk
tenskapets ålder vid medlingstillfället skall 
man finna att den givetvis är ytterst va
rierande från fall till fall. I nästa tablå 
har materialet uppdelats på sju olika 
grupper. 

Mindre än 1 år 9 
1— 2 år 13 
2— 5 » 50 
5—10 » 51 

10—15 » 39 
15—20 » 19 
20 år och däröver 19 

Summa 200 

Flertalet äktenskap har som syns va
rat mellan 2 och 5 och mellan 5 och 10 
år, medan i nio fall personerna i fråga 
varit gifta i mindre än ett års tid. 

En omständighet, som är av betydelse 
i sammanhanget är förekomsten av barn 
i äktenskapet. Av samtliga äktenskap var 
66 helt barnlösa, medan i övriga 134 
barn förekom. I 10 av de barnlösa äk
tenskapen fanns emellertid barn från ti
digare äktenskap eller barn, som var föd
da utom äktenskapet. 

Man frågar sig nu: kan möjligen ingå
endet av sådana äktenskap där barn fö
rekommer, ha föranletts av att barn vän
tats eller redan varit fött? Jämförs det 
förstfödda barnets födelsedatum med tid
punkten för vigseln, finner man, att i 28 
fall hade makarna gemensamma barn re-
1 X»-test ger X» = 5,8 (10 % > p > 5 %). 

dan före vigseln, och i 57 andra äkten
skap föddes barn inom sju månader efter 
giftermålstillfället. 

Beträffande orsakerna till brytningen 
redovisas i följande sammanställning. 

Otrohet, äktenskapsbrott 31 
Missbruk av alkohol 48 
Annat lastbart leverne 2 
Endera maken dömd till fängelse, straff

arbete, etc 2 
Brutalitet, häftighet, grövre misshandel . . 13 
Grov försummelse av ena maken att för

sörja andra maken och barnen. Ej läm
nat hushållspengar, förtigit skulder etc 7 

Andra ekonomiska bekymmer 6 
Sjukdom 15 
Arbete på skilda orter, till sjöss etc . . . 8 
Svärmor, styvbarn, andra släktingar . . . 7 
Stor åldersskillnad mellan makarna . . . 2 
Olika nationalitet, religion etc . . . . . 3 
Övriga trivselproblem, saknar gemensamma 

intressen, passar ej ihop 22 
Djup och varaktig söndring utan närmare 

precisering 34 

Summa 200 

Som syns dominerar gruppen missbruk 
av alkohol. Ungefär en fjärdedel av samt
liga här redovisade medlingsfall kan skri
vas på alkoholens konto. Å andra sidan 
får man härvid inte se bort ifrån det fak
tum, att spritmissbruket icke alltid behö
ver vara den primära orsaken till sönd
ringen mellan makarna. Ofta är nämli
gen alkoholmissbruket en följd av andra 
misshälligheter i äktenskapet men att här 
skilja mellan orsak och verkan låter sig 
av naturliga skäl ej göra. 

Ett stort antal fall kan hänföras till 
gruppen otrohet (31). Restgruppen 
»djup och varaktig söndring utan närma
re precisering» omfattar alla sådana ären
den, där någon särskild orsaksfaktor ej 
kunnat anges. Det har bara blivit så. Och 
vanligtvis är det härvidlag inte en utan 
flera olika förhållanden, som bidragit till 
misshälligheterna i äktenskapet. Ett stör
re antal faller också under den näst sista 
kategorin, »saknar gemensamma intressen 
m m» (22). För övrigt förekommer som 
syns ytterligare en mängd olika orsaker 
som sjukdom, brutalitet osv. 
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Tab 1. Medlingssökande i kombination med 
vållande till brytningen med för
delning på kön 

I tab 1 redovisas dels den av makar
na, som sökt medlingsintyg för att kun
na erhålla hemskillnad, dels den av kon
trahenterna, som anses vara huvudsakli
gen vållande till brytningen. Som syns 
är oftast hustrun (i 111 fall) den av ma
karna som önskar separation. Det är ock
så något vanligare, att bägge makarna i 
förening uppsöker medlaren (47 fall), än 
att enbart mannen tar kontakt med den
ne (42 fall). 

Den part, som i flertalet fall syns ha 
vållat brytningen är mannen (110). Det
ta förhållande bör nog emellertid icke tol
kas alltför kategoriskt. De vid medlings
tillfället lämnade uppgifterna är ofta 
mycket ofullständiga och eftersom det 
vanligen är hustrun eller hennes advokat, 
som först tar kontakt med medlaren, får 
hennes uppgifter som regel ligga till grund 
för medlarens anteckningar. Det är som 
bekant inte ens fel att två träter. Enligt 
undersökningsmaterialet skulle de äkten
skap, där hustrun i första hand bär skul
den till motsättningarna i äktenskapet 
vara i minoritet (endast 28 fall). Där
emot syns dubbelt så ofta inträffa, att 
misslyckandet beror på bägge parter (58 
fall). 

Om man sätter orsakerna till bryt
ningen i relation till den part, som an
ses bära huvudsakliga skulden till bryt
ningen, kan man speciellt i fråga om den 

högsta orsaksgruppen, alkoholism, konsta
tera, att samtliga 48 fall utom ett hänför 
sig till mannen. Vad otrohet beträffar, har 
i 21 äktenskap mannen varit otrogen, i 
9 hustrun och i ett äktenskap bägge ma
karna. 

I fråga om resultatet av medlingen 
kan nämnas, att parterna i sju fall kom
mit överens om att ej begära hemskill
nad eller åtminstone vänta ytterligare en 
tid härmed. Något medlingsintyg har där
för icke behövt utfärdas. I 179 äktenskap 
däremot har parterna varit eniga om att 
samlevnaden måste upphöra och med
lingsintyg har också erhållits. I 14 ären
den slutligen har den andra parten ej 
hörsammat kallelsen att inställa sig för 
medling, varför någon sådan ej kommit 
till stånd. Här har i stället utfärdats ett 
särskilt intyg om att den avsedda med
lingen icke kunnat äga rum. 

Bortses från de sju fall, där makarna 
bestämt sig för att t v hålla fast vid äk
tenskapet, kan nämnas, att av övriga 193 
ärenden har 164 kommit att gå vidare 
till rådhusrätten. I 29 fall har tydligen 
makarna själva — trots att fortsatt sam
manlevnad vid själva medlingstillfället 
förefallit meningslöst — ändå dragit sig 
för att separera. 

Av de 164 ärenden, som varit före i 
rätten, dömdes i 140 fall till hemskillnad, 
i 6 fall till äktenskapsskillnad, medan i 
18 fall målet avskrevs eller ogillades. 

Beträffande de mål, där rådhusrätten 
dömt till äktenskapsskillnad, hade i ett 
fall makarna på grund av söndring levat 
åtskilda sedan minst tre år (GB 11:4) 
och i ett annat ena maken egenvilligt och 
utan giltig orsak undandragit sig samman
levnaden två år och ej sedermera uppta
git den (GB 11:5). I två ärenden hade 
äktenskapsbrott förekommit (GB 11:8) 
och i de återstående två var maken hem
fallen åt missbruk av rusgivande medel 
(GB 11: 12). 
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I tre av de mål, där rådhusrätten dömt 
till hemskillnad, hade detta skett enligt 
GB 11:2, dvs på yrkande av ena maken 
mot den andres vilja. Alla övriga dom
slut var baserade på GB 11:1, dvs på 
ansökan av bägge makarna, enär de »fin
na sig på grund av djup och varaktig 
söndring ej kunna fortsätta sammanlev
naden». 

En icke oväsentlig fråga är, vem av 
makarna som vid domen tilldelats vård
naden om barnen. I detta sammanhang 
bör påpekas, att ha vårdnad om ett barn 
ej är detsamma som att ha det i sin 
vård. Ofta brukar det rättsliga begreppet 
förväxlas med den faktiska vården. Den 
som handhar barnets timliga omsorger 
och har det i sin vård, utövar vården. 
Vårdnaden däremot kan sägas omfatta 
rätten och plikten att sörja för allt som 
rör barnets person och att företräda bar
net i personliga angelägenheter, i den 
mån barnet icke har rätt att själv om
besörja dessa. Den rent rättsliga vårdna
den behöver således icke innehas av den 
som vårdar barnet. 

Nu är det emellertid så, att ofta bru
kar makarna redan före hemskillnaden 
komma överens om vem som skall utöva 
vårdnaden av barnen i fortsättningen, 
och något problem behöver följaktligen 
ej uppstå. I FB 6: 7 heter det nämligen: 
»Äro föräldrarna ense, give rätten sitt be
slut i överensstämmelse med vad de öns
ka, såframt det ej är uppenbart stridan
de mot barnens bästa.» Litet annorlun
da blir förhållandet, då föräldrarna ej 
kan enas. I sådant fall heter det i samma 
lagrum »bestämme rätten efter vad med 
hänsyn främst till barnens bästa finnes 
skäligt. Bär endera huvudsakligen skul
den till sammanlevnadens hävande, och 
äro de lika skickade att hava vårdnaden 
om barnen, vare den andre närmast där
till. Finnes med hänsyn till barnens bästa 
uppenbart, att ingendera av föräldrarna 

Tab 2. Vårdnadsbavare i kombination med 
vållande till brytningen med för
delning på kön 

bör utöva vårdnaden, skall denna anför
tros åt särskilt förordnad förmyndare». 

Då makarna ej kan enas i vårdnads
frågan och rätten således måste ta sär
skild ställning härtill, gäller det följakt
ligen att bedöma, vem av makarna, som 
syns mest lämplig som vårdnadshavare. 
Det faktum, att den ena av föräldrarna 
bär huvudsakliga skulden till brytningen, 
får icke vara enda anledningen till att 
motparten tillerkänns vårdnaden. En 
kvinna, som begått ett sexuellt sned
språng kan således mycket väl bli vård
nadshavare, om hon anses mera lämpad 
härtill än mannen. 

I 82 av de 146 äktenskap, där rätten 
dömde till hemskillnad eller äktenskaps
skillnad förekom minderåriga barn. Hur 
rätten beslöt i vårdnadsfrågan, framgår 
av tab 2. Hänsyn har i tabellen ej tagits 
till, om makarna varit ense härom eller 
ifall rätten har måst fatta särskilt beslut 
i frågan. 

Som väntat tillerkändes hustrun vård
naden om makarnas gemensamma barn i 
flertalet ärenden, mannen däremot en
dast i undantagsfall. »Delat» avser såda
na mål, där två eller flera barn funnits 
i äktenskapet och där syskonen fördelats 
mellan föräldrarna. Var och en av ma
karna har då blivit vårdnadshavare fast 
givetvis för olika barn. Anmärkningsvärt 
är att det i detta material icke förekom
mer ett enda fall, där särskilt förordnad 
förmyndare utsetts som vårdnadshavare. 
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Statens utgifter för sociala ändamål 1959/60 

Sedan årets statsverksproposition nu 
framlagts, har i följande tablå statens 
beräknade socialutgifter för budgetåret 
1959/60 under femte huvudtiteln (so
cialdepartementet) och elfte huvudtiteln 
(inrikesdepartementet) redovisats tillsam
mans med motsvarande utgifter i riks
staten för budgetåret 1958/59. En jäm
förelse visar att socialdepartementets ut
gifter beräknas öka med 266,9 milj kr 
eller 7,3 %. De automatiska utgiftsök
ningarna utgör 117,6 milj kr och de icke

automatiska 178,6 milj kr. Anslagsminsk
ningarna uppgår till 29,3 milj kr. 

Den största ökningen under anslagen 
till mödrahjälp, socialhjälp, barnavård 
m m avser bidragsförskott med 6,5 milj 
kr. Anledningen härtill är den 1957 vid
tagna höjningen av bidragsförskottens 
maximibelopp till 720 kr samt införande 
av utfyllnadsbidrag. Anslaget till allmän
na barnbidrag däremot sänks med 5 
milj kr, på grund av nedgång i barnan
talet. Under arbetsmarknadsanslagen fö-
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Sociala utgifter i statsbudgeten 1958/59 och 1959/60 
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reslås betydande höjningar, sammanlagt 
202 milj kr, i syfte att upprätthålla sys
selsättningen. Av övriga anslagsökningar 
märks 62,3 milj kr till folkpensionering
en samt 9,8 milj kr till sjuk- och yrkes
skadeförsäkringen. Under anslagen till 
bostadsbyggande m m beräknas en minsk
ning med 10 milj kr på anslaget till bo
stadsrabatter och med 9 milj kr på an
slaget till viss bostadsförbättringsverk
samhet. 

De sociala utgifterna under inrikesde
partementet beräknas öka med 45 milj 
kr eller 10 %. Den största ökningen, 43 
milj kr, avser anslaget till sjukvårdsan
stalter. 

Statens utgifter för sociala ändamål 
under de senaste 25 åren, fr o m bud
getåret 1935/36 t o m 1959/60, framgår 
av diagrammet. Med undantag för det 
senaste året ligger uppgifterna i rikssta

ten för resp år till grund för detta. Vid 
periodens början uppgick utgifterna till 
200 milj kr, motsvarande 24 % av de 
egentliga statsutgifterna, mot vid perio
dens slut 4 403 milj kr, motsvarande 35 % 
av de beräknade egentliga statsutgifter
na. Under senare delen av 1930-talet kan 
en ökning av socialutgifternas andel av 
statsutgifterna konstateras. På grund av 
ökade försvarsutgifter i samband med 
världskriget minskade emellertid social
utgifternas andel, trots nominell ökning, 
under denna period för att återigen öka 
vid mitten av 1940-talet. Maximum nåd
des 1948/49, varefter en nedgång vidtog 
fram till 1952/53. Därefter har andelen 
i stort sett ökat för varje år utom för de 
två sista åren, då en nedgång med 2 % 
inträffat. 

Britta Belo 

Socialhjälpen under år 1957 

Den nya socialhjälpslagen trädde i kraft 
den 1 januari 1957. Statistiken över so
cialhjälpens omfattning under det första 
året för de nya bestämmelsernas tillämp
ning har nu i huvudsak färdigställts. I 
det följande redovisas vissa huvudsiffror, 
medan en mera utförlig analys senare 
kommer att framläggas i den publikation 
över socialhjälpen, som ingår i serien 
Sveriges officiella statistik. 

I fråga om jämförbar heten med tidiga
re år bör påpekas, att en jämförelse inte 

kan ge någon riktig bild av utvecklingen 
dels på grund av den ändrade lagstift
ningen på området och dels på grund av 
den i samband därmed företagna änd
ringen i statistikens utformning. 

Bland de faktorer som påverkat anta
let redovisade socialhjälpsfall kan särskilt 
nämnas, att personer som erhållit hjälp 
från av socialnämnden förvaltade fonder 
utan att ha fått socialhjälp i annan ord
ning nu uteslutits ur statistiken. Sådana 
fall ingick i de tidigare årens uppgifter. 
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Däremot har de beklädnadsbidrag som 
förut lämnades av skolstyrelserna till skol
barn nu överförts till socialnämnderna 
och ingår sålunda i den för 1957 redo
visade socialhjälpen. 

Utöver de hjälpformer som förut till-
lämpats innehåller den nya socialhjälps
lagen även vissa nya slag av hjälp, bland 
annat hjälp i form av tecknad borgen på 
lån. Fullständiga uppgifter om denna 
hjälpform föreligger ännu icke men kom
mer att inflyta i den ovan omnämnda 
sammanfattande redogörelsen för social
hjälpen under 1957. 

Antal understödda familjer och personer. 
Totalantalet familjer som fått socialhjälp 
under år 1957 uppgick till 148 900, inne
fattande inalles 314 600 personer. Anta
let hjälpta personer i relation till folk
mängden var för hela riket 4,3 per 100 
invånare, varav för städerna 5,0 och för 
landsbygden 3,6. 

Frekvensen socialhjälpsfall är mycket 
varierande inom skilda delar av riket, vil
ket framgår av följande sammanställning, 
där antalet hjälpta personer beräknats i 
procent av folkmängden år 1957 inom oli
ka riksområden på landsbygden samt i 
städerna. På landsbygden var frekvensen 
lägst i de södra och sydvästra delarna av 
riket (2,6 % ) , och högst i Övre Norr
land (6,3 % ) . 

Bland landskommunerna redovisas de 
högsta understödsfrekvenserna av norr
bottenkommunerna Hietaniemi (19,6 % ) , 
övertorneå (13,7 % ) , Tore (12,9 % ) , 
Karesuando (11,8 %) samt Nedertorneå 
(11,7 % ) . Bland städerna har Arvika och 
Visby de högsta frekvenserna med 7,4 %, 
närmast följda av Härnösand, Örnskölds
vik och Stockholm med resp 6,9, 6,7 och 
6,6 %. 

En jämförelse med föregående års siff
ror kan, som tidigare påpekats, inte bli 

exakt. Dock framläggs i följande tabel
ler talen för både 1956 och 1957. Som 
syns redovisas en ökning mellan dessa 
båda år både av antalet hjälpta familjer 
och personer. Uppgången har varit rätt 
stark, nämligen 8,1 % för familjerna och 
9,5 % för antalet personer. Utöver de 
ovan nämnda förändringarna i redovis
ningsprinciperna m m har sannolikt det 
under 1957 försämrade arbetsmarknads
läget varit en bidragande orsak till det 
ökade behovet av socialhjälp. Ökningen 

Tab 1. Antal hjälpfall Inom olika 
familjetyper 
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Tab 2. Antal hjälpfall och hjälptagare inom olika riksomriden 

gäller nämligen framför allt personer i 
åldrarna 25—50 år, dvs personer i arbets
för ålder. 

Som framgår av tab 1 och 2 har ök
ningen varit olika stark inom olika fa
miljetyper och i olika delar av landet. 
Bland familjetyperna är uppgången mest 
framträdande för ensamma män med eller 
utan barn samt för ensamma kvinnor 
med barn. Bland de gifta har barnfamil
jerna ökat något kraftigare än de barn
lösa makarna. Andelen barn under 16 
år har ökat något bland understödsta-
garna, troligen till större delen beroende 
på att hjälp till kläder till skolbarn nu
mera faller inom socialhjälpens ram. 

Av tab 2 framgår antalet socialhjälps
fall fördelade på olika geografiska områ
den samt förändringarna sedan föregåen
de år. Uppgången har varit avsevärt 
mycket större i städerna än på landsbyg
den såväl i fråga om antalet fall som i 
fråga om antalet hjälpta personer. På 
landsbygden visar Mälarlänen och övre 
Norrland den största uppgången. 

Den kraftiga ökningen av antalet hjälp
ta personer i städerna är av särskilt in
tresse. För inemot 1/3 av städerna redo

visas en ökning på 20 % eller mer. Se 
nedanstående tablå. 
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Olika hjälpformers omfattning och kost
nader. Den vanligaste formen för social
hjälp utgörs av hjälp till uppehälle, vil
ken 1957 omfattade ca 120 200 fall eller 
omkring 81 % av samtiiga redovisade 
hjälpfall under året. S k annan hjälp an
tingen enbart eller i kombination med 
hemunderstöd eller vård på sjukvårds
anstalt har utgått i ca 29 % av fallen. 
Vård på sjukvårdsanstalt slutligen har åt
njutits av 8 % av understödsfallen. 

Till socialhjälp för uppehället utbetala
de socialnämnderna i hela riket 96,9 
milj kr, vilket är ca 11 % mer än 1956. 
Medelbeloppet per familj var 162 kr mot 
147 kr föregående år. Genomsnittsbelop
pet i städerna var 185 kr och på lands
bygden 126 kr. 

Under 1957 bekostade socialnämnder
na vård på sjukvårdsanstalt för 11 671 
personer. Detta utgör en minskning sedan 
föregående år med drygt 1 1 % . 

Även värdet av vård på sjukvårdsan
stalt sjönk med 10 % från 1956 till 1957 
till 12,2 milj kr. Den genomsnittliga 
vårdkostnaden per dag har däremot sti
git till kr 4,95 per dag eller med 7,6 %. 

Antalet fall som erhållit s k annan 

hjälp (dvs inackordering, utrustning för 
intagning på anstalt, resor, kostnader för 
yrkesutbildning, tandvård, begravnings
kostnader m m) uppgick till 43 681 mot 
28 300, vilket innebär en ökning med 
54 %. Kostnaderna ökade från 7,0 milj 
kr till 9,8 milj kr eller med ca 41 %. En 
del av ökningen måste hänföras till änd
rade redovisningsprinciper. Så har t ex 
hjälp till läkarvård i hemmet samt till 
medicin nu förts under annan hjälp, un
der det att sådan hjälp tidigare räknades 
som hemunderstöd. 

De sammanlagda kostnaderna för olika 
hjälpformer på landsbygden och i städer
na framgår av följande tablå. 

Linnea Jonsson 
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Utlänningar i Sverige 

EN ÖVERSIKT FÖR ÅR 1958 OCH LÄGET DEN 1 JANUARI 1959 

Beträffande utlänningar i Sverige har i 
Sociala Meddelanden 1958, nr 6, 9 och 
12, vissa kvartalsuppgifter för år 1958 
lämnats. Dessa avsåg endast de arbetsan-
mälda utlänningarna med fördelning dels 
efter yrke och nationalitet, dels efter na
tionalitet och län. I det följande lämnas 
en något utförligare redogörelse, avseen
de antalet uppehållstillstånd, svenska 
medborgarskap, födda och avlidna utlän
ningar, utresande till icke-nordiskt land 
samt arbetsanmälda utlänningar. Av des
sa uppgifter anger antalet uppehållstill
stånd och antalet arbetsanmälda läget 

vid årsskiftet 1958/59. Motsvarande re
dogörelse för år 1957 framlades i Sociala 
Meddelanden 1958, nr 3. 

Utlänningar med uppehållstillstånd. Se
dan skyldighet att inneha tillstånd för 
vistelse och arbete i Sverige inskränkts till 
icke-nordiska utlänningar, omfattar anta
let uppehållstillstånd endast en mindre del 
av alla utlänningar i landet. Den 1 janua
ri 1959 var antalet gällande uppehålls
tillstånd 53 726, av vilka 28 728 avsåg 
män och 24 998 kvinnor. Detta innebär 
en minskning sedan den 1 januari 1958 

Tab 1. Uppehållstillstånd för utlänningar 

55 



Tab 2. Utlänningar, som enligt uppgifter till utlänningskommissionen erhållit 
svenskt medborgarskap under år 1958 

med 2 329 (—4,2 % ) , av vilka något 
mer än hälften är kvinnor (1 205). Av 
tab 1 framgår förändringarna i övrigt 
under året kvartalsvis. 

Sedan passfriheten för nordbor genom
fördes år 1952 och sedan den internordis-
ka passkontrollen upphört från och med 
den 1 maj 1958, kan totalantalet utlän
ningar i Sverige icke exakt anges. 

Naturaliserade utlänningar. Under år 
1958 har 9 359 förutvarande utlänningar 
blivit svenska medborgare. I denna siffra 
ingår såväl barn som svenskfödda utländs
ka medborgare, vilka senare i föreskriven 
ordning återtagit svenskt medborgarskap. 
Av de under året naturaliserade — som är 
291 flera än under år 1957 — har 8 986 
upptagits till svenska medborgare efter 
Kungl Maj:ts beslut. Av tab 2 framgår 

de naturaliserades fördelning efter förut
varande nationalitet. Danskar, finlända
re, islänningar och norrmän utgör till
sammans 4 261 personer, dvs 45,5 % av 
det totala antalet naturaliserade utlän
ningar. Antalet tyskar är 1 674 (17,9 %) 
och balter 1 314 (14,0 % ) . 

Födda och avlidna utlänningar. Utlän
ningsstockens minskning till följd av na
turalisation är av betydligt större omfatt
ning än minskningen genom dödsfall 
bland de härvarande utlänningarna. En
ligt de uppgifter, som inkommit till ut
länningskommissionen, var antalet avlid
na 382 under år 1958 mot 324 både un
der år 1957 och under år 1956. Av ut
ländska kvinnor föddes i Sverige 4 434 
barn under år 1958 mot 3 548 år 1957 
och 3 588 år 1956. Fördelningen efter na-
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Tab 3. Av utländska kvinnor i Sverige födda barn enligt uppgifter ti l l 
u t länningskommiss ionen år 1958 

tionalitet av födda och avlidna utlänning
ar år 1958 redovisas i tab 3 och 4. Nord
bornas antal utgjorde bland de födda 
2 596, dvs 58,5 %, och bland de avlidna 
184 eller 48,2 % av det totala antalet. 

Utresande till icke-nordiskt land. Den 
mest betydande kvantitativa förändringen 
av utlänningspopulationen sker till följd 
av in- och utresor. Efter den nordiska 
passfrihetens genomförande registrerades 
fram till och med den 30 april 1958 en
dast den icke-nordiska resandeströmmen. 
Från och med den 1 maj 1958 har tills 
vidare möjligheterna att statistiskt belysa 

denna resandeströms storlek ytterligare 
beskurits. Från nämnda datum registreras 
i stort sett endast de som från Sverige ut
reser till icke-nordiskt land. Motsvarande 
sker i Danmark, Finland och Norge. Per
soner, försedda med visa, registreras dock 
alltid. 

Antalet utlänningar, som under måna
derna maj—december utreste från Sveri
ge till icke-nordiskt land, var 87 398. Av 
dessa utgjorde medborgare i Västtyskland 
23,8 %, i USA 19,4 %, i Storbritannien 
15,7 % och i Finland 5,3 %, dvs tillsam
mans ca 2/3 av samtliga dylika utresan
de utlänningar. De flesta utresorna från 

Tab 4. I Sverige avl idna utlänningar enligt uppgifter t i l l 
u t länningskommiss ionen år 1958 
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Tab 5. Arbetsanmälda utlänningar i Sverige per den 1 januari 1959, fördelade efter yrkes-
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grupp, nationalitet och kön 
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Tab 6. Arbetsanmälda utlänningar i Sverige per den 1 januari 1959 
fördelade efter län, nationalitet och kon 
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Sverige sker emellertid via Danmark till 
icke-nordiskt land, varför registrering av 
dem äger rum i Danmark, icke i Sverige. 

Utlänningar på den svenska arbetsmark
naden. Den 1 januari 1959 var, såsom 
framgår av tab 5 och 6, det totala antalet 
arbetsanmälda utlänningar i riket 103 677. 
Sedan föregående årsskifte redovisas så
lunda en minskning med 24 366 eller 
med 19,0 c/c Denna nedgång ägde rum 
framför allt under första och under fjär
de kvartalet, medan en mindre ökning 
kunde noteras under tredje kvartalet. Lik
som fallet var under 1957, har emellertid 
även under år 1958 vidtagits en del kor
rigeringar i siffrorna över de arbetsan
mälda på det sättet, att sådana fel elimi
nerats, som uppkommit genom att arbets
givare i vissa fall underlåtit att avanmäla 
utlänningar, som slutat sin anställning. 
Antalet av de sålunda under årets lopp 
successivt utmönstrade uppgifterna mot
svarar ungefär 2/3 av ovan angivna 
minskning. Endast en viss, för närvarande 
icke känd, del av dessa utgörs dock av 
sådana arbetsanmälda, som ingick i siff
rorna vid föregående årsskifte. Till minsk
ningen har också bidragit det antal ut
länningar, som förvärvat svenskt medbor
garskap under år 1958 och som vid års
skiftet 1957/58 var arbetsanmälda. Mot
svarande gäller för de under året avlidna. 
De här nämnda reservationerna måste ob
serveras vid jämförelser mellan nu fram
lagda siffror och tidigare presenterade. 

Av de arbetsanmälda var 66 867 män 
och 36 810 kvinnor, vilket innebär, att 
antalet män enligt de redovisade siffror
na under året minskat med 15 838 eller 
med 19,1 % och antalet kvinnor med 
8 528 eller med 18,8 %. Danskar, finlän
dare och norrmän utgjorde tillsammans 
65,2 c/o av det totala antalet arbetsan
mälda utlänningar. Av övriga nationali
teter kan nämnas tyskarna, som represen

terade 14,6 % av samtliga. Finländarna, 
som utgjorde den största gruppen med 
39 505, minskade från föregående årsskif
te med 14,2 c/c. I storleksordning kommer 
därnäst danskarna med 19 009 (— 19,6 
% ) , tyskarna med 15 089 (—26,1 fe). 
norrmännen med 9 073 (— 16,3 c/c), ung
rarna med 4 093 (—11,0 % ) , balterna 
med 4 088 (—30,0 % ) , italienarna med 
2 614 (—16,9 c/c) och polackerna med 
1 269 (—28,3 % ) . 

Beträffande den geografiska fördelning
en i tab 6 kan nämnas, att de arbetsan
mälda utlänningarna förekom talrikast i 
Stockholms stad med 21 506 (—3,0 %) 
och därnäst i Göteborgs och Bohus län 
med 12 089 (—28,6 % ) , i Malmöhus 
län med 9 678 (—28,6 % ) , i Stockholms 
län med 8 597 (—22,9 % ) , i Västman
lands län med 8 055 (—6,7 % ) , i Älvs
borgs län med 4 969 (— 35,6 c/c) och i 
Kopparbergs län likaledes med 4 969 
(— 7,1 %). Det minsta antalet arbetsan
mälda utlänningar redovisas för Gotlands 
län med 197 personer (—22,7 %). 

De arbetsanmälda utlänningarnas för
delning efter yrke har gett till resultat, 
att 48 466 personer sysselsattes inom indu
stri och hantverk (—20,1 % ) , 13 296 
inom handel m m (—11,1 % ) , 9 538 
ägnade sig åt jordbruk, fiske och skogs
bruk (—27,9 % ) , 8 254 åt förvaltning, 
arbetsledning och fria yrken (—8,3 % ) . 
7 015 åt samfärdsel (—24,9 % ) , 6 666 
åt husligt arbete (—24,1 %) samt 5 565 
åt hälso- och sjukvård (— 12,4 % ) . öv
riga tre yrkesgrupper sysselsatte samman
lagt 4 877 personer. 

Bland utlänningarna sysselsattes slutli
gen speciellt många kvinnor inom vissa 
yrkesgrupper, t ex inom livsmedelsindustri 
samt textil- och beklädnadsindustri, inom 
försäljnings- och restaurangbranscherna, 
i kontorsarbete samt inom hälso- och 
sjukvård. 

Karl-Erik Forsström 
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Konsumentprisindex för december 1958 

Konsumentprisindex för december 1958 
har av socialstyrelsen beräknats till 152 
eller samma tal som gällt för månaderna 
april—november förra året. Med två de
cimaler är talet för december 152,29 mot 
151,86 för november. Årsmedeltalet för 
1958 blir därmed 152. 

Av indextalen för de i konsumentpris
index ingående huvudgrupperna av varor 
och tjänster visar enligt tab 1 talet för 
livsmedel en ökning med två enheter till 
164. För övriga huvudgrupper är index
talen oförändrade. 

Fr o m detta beräkningstillfälle har vid 
prisinsamlingen använts ett nytt urval av 
butiker och betjäningsställen. Utbytet har 
icke i och för sig påverkat indextalen för 
december. Nämnvärda prisförändringar 

mellan november och december har en
dast förekommit i fråga om livsmedel, där 
prisstegringarna övervägt. Höjningarna 
av smörpriset i slutet av november har nu 
påverkat indextalet, och vidare har note
rats en nästan genomgående ökning av 
priserna på kött, fläsk och charkuteriva-
ror. Kaffepriset har däremot fortsatt att 
sjunka. För övrigt kan antecknas att pri
set på hemhjälp stigit något. Prisutveck
lingen för olika varugrupper sedan 1957 
belyses av tab 2. 

Pensionspristalet har av socialstyrelsen 
beräknats till 124 eller en enhet högre än 
föregående månad, ökningen påverkar ic
ke denna gång folkpensionernas indextill-
lägg. 

Carl Öberg 

Tab 1. Konsumentprisindex 1950—december 1958 (Är 1949 = 100)' 

» 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 aren 1957 och 1958, oktober—december 1958 samt 
talens procentuella förändringar december 1957—december 1958 

1 Beräknad på indextal med två decimaler. Siffran 0 anger en förändring mindre än en halv pro
cent. 

63 



Sysselsättning och arbetslöshet 
T a b 1. Sysselsättning i n o m industr in i december 1958 jämfört m e d n o v e m b e r 1958 
(jämförelsen avser endast företag s o m l ä m n a t uppgifter v id båda rapportti l lfällena) 

» I arbete eller frånvarande av personliga skäl (jfr SocM 1958: 7, sid 423). — 2 Indextal har ej beräk
nats för grupper om mindre än 200 arbetare. — a Sjukdom, olycksfall, semester o dyl. 
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T a b 1 (forts). Sysselsättning inom industrin i december 1958 

Tab 2. Indextal (uträknade enligt kedjemetod, december 1957 = 100) 
för antal anstäl lda arbetare i n o m industr in 1 januari 1958—december 1958 

1 Se not 1, sid 64. 
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Tab 3. Verksamheten vid arbetsförmedlingen under december 1958 

Tab 4. Vid arbetsförmedlingen nnnr S M " arbetslöshetsförsäkrade arbetslösa 
januari 1958—januari 1959 

1 Preliminära uppgifter. 
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Daghem och förskolor 

I följande översikt lämnas några statis
tiska data för att belysa utvecklingen av 
den halvöppna barnavården under sena
re år. De huvudsakliga formerna för ar
betet inom detta område är daghem och 
lekskolor för småbarn samt eftermid
dagshem för skolbarn. I tab 1 redovisas 
antalet statsunderstödda institutioner av 
olika slag och deras platsantal vid slutet 
av åren 1950—58. 

Tabellen visar att framför allt leksko
lorna undergått en kraftig utveckling. 
Platsantalet vid dessa uppgick vid ut
gången av 1958 till 33 379 och har se
dan 1950 ökat med 78 %. Ökningen av 
platsantalet vid daghemmen stannar vid 
11 % och vid eftermiddagshemmen vid 
16 % under samma tidsperiod. 

Institutionernas fördelning på huvud
män åren 1956—59 framgår av tab 2. 

Tab 1. Antal inst i tutioner och platser åren 1950—58 

1 Daghem, lekskola och eftermiddagshem kombineras ofta inom en institution, varför summan av 
dessa överstiger summa institutioner. 

Tab 2. Antal institutioner fördelade på 
huvudmän 1 jan 1956—59 

De flesta institutionerna drivs av lands
ting och kommuner (fn 51 %) samt för
eningar (38 % ) . 

Personalen vid daghem, lekskolor och 
eftermiddagshem utgörs av förestånda
rinnor, förskolelärarinnor, barnsköterskor, 
ekonomipersonal och övrig personal. Av 
föreståndarinnor och förskolelärarinnor 
krävs i allmänhet utbildning vid försko
leseminarium. Ett fåtal har annan utbild
ning. Antalet föreståndarinnor och för
skolelärarinnor vid de statsunderstödda 1 Därav 2 drivna av landsting. 
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institutionerna under budgetåren 1955/ 
56 och 1956/57 framgår av tab 3, som 
även visar deras fördelning efter examen. 

Det statliga stödet till den halvöpp
na barnavården utgår i tre former: 1} 
engångsbidrag från allmänna arvsfonden 
till inrättande av daghem, lekskolor och 
eftermiddagshem ävensom till sanering 
eller ombyggnad av redan befintliga så
dana institutioner, 2) driftbidrag till in
stitutionerna och 3) driftbidrag till för
skoleseminarier för utbildning av perso
nal. Bidragens storlek under de senaste 

budgetåren framgår av nedanstående 
tablå. 

1 Tillkommer ytterligare 24 000 kr för praktiska 
försök med nya verksamhetsformer inom den 
halvöppna barnavården och för barns sommar
vistelse. 
2 För budgetåret 1958/59 har anslagits ytterligare 
100 000 kr till samma verksamhet. 

T a b 3. Antal forslcolelärarinnor S O m var i tjänst v id de statsunderstödda institutionerna 
budgetåren 1955/56 och 1956/57 

Britta Belo 
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Omsättningen inom detaljhandel m m 

under tredje kvartalet 1958 

Socialstyrelsens periodiska statistik över 
omsättningen inom detaljhandel m m ba
seras på uppgifter dels från företag inom 
enskild detaljhandel m m, dels från kon
sumtionsföreningar. Från företag inom 
enskild detaljhandel m m inhämtar so
cialstyrelsen efter utgången av varje kvar
tal uppgifter om omsättningen (värdet av 
försäljningen) under kvartalet och från 
konsumtionsföreningar anslutna till Koo
perativa 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 med
togs vissa branscher, som icke tidigare be
rörts av omsättningsstatistiken, nämligen 
restauranger och kaféer samt »betjänings
ställen» (frisersalonger, bad- och tvättin
rättningar m m ) . Till det nya urvalet av 
uppgiftslämnare utsände styrelsen blan
ketter första gången i juli 1955 avseende 
2:a kvartalet 1955. Beträffande statisti
kens utformning hänvisas till en redogö
relse för omläggningen i Sociala Medde
landen 1956:2, s 115. 

Från och med 1 :a kvartalet 1956 ut
ökades statistiken med ett kompletteran
de urval av uppgiftslämnare på grundval 
av en i augusti 1955 företagen partiell 
förnyelse av styrelsens register över buti
ker och betjäningsställen (jfr Sociala 

Meddelanden 1956:8, s 542). En ny 
komplettering av urvalet har f r o m 1 :a 
kvartalet 1958 gjorts i anslutning till de 
fortsatta förnyelser av butiksregistret, som 
styrelsen genomförde i juni och i novem
ber—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 ur
valet (tilläggsurval) av uppgiftslämnare 
skett för vissa fåtaligt representerade 
branscher. Urvalskvoten har därvid ökats 
från tidigare 1/40 till 1/20 för skobutiker, 
butiker för möbler, el- och belysningsaf
färer och blomsterhandel samt till 1/10 
för handsk- och paraplybutiker, päls- och 
skinnvarubutiker, butiker för heminred
ningstextilier, bosättningsaffärer, butiker 
för hemslöjd och leksaker, radioaffärer, 
läderhandel samt musikhandel. Samtidigt 
har antalet livsmedelsbutiker skurits ned 
till hälften, så att urvalskvoten minskats 
från 1/40 till 1/80. 

Det sålunda förnyade urvalet av upp
giftslämnare utnyttjades första gången för 
jämförelser av omsättningen 1 :a och 2 :a 
kvartalen 1953. Genom förändringarna i 
urvalet har adressregistret utökats med 
154 butiker och betjäningsställen. Det 
sammanlagda antalet företag i registret 
för tredje kvartalet 1958 uppgick till 
4 508. Bearbetningsbara svar för 3 :e kvar
talet 1958 erhölls från 3 100 företag, dvs 
69 fe- Motsvarande svarsfrekvens för fö
retagen inom egentlig detaljhandel var 
69 %, för restauranger, kaféer och kondi-
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T a b 1. Indextal ( 2 » kvarta let 1955 = 100) för omsät tn ingen (försäljningens värde) inom 
enski ld detaljhandel m m l:a kvartalet 1956—3:e kvartalet 1958 

1 Senare inkommet material har medfört ändring av det tidigare publicerade indextalet 97. 
2 Omräkning fr o m h a kvartalet 1957 av branschen »butiker för heminredningstextilier» har med
fört ändring av de tidigare publicerade indextalen 170, 131 och 124. 
3 Ersätter tidigare publicerat indextal 125, (jfr not 2). 
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Tab 2. Indextal för omsättningen (försäljningens värde) inom enskild detaljhandel m m 
under 3:e kvartalet 1958 samt uppräknade försäljningssummor 

torier 73 % och för betjäningsställen 
6 2 % . 

Vid beräkningen av de indextal, som 
anger omsättningens förändringar från 
kvartal till kvartal, medtas endast sådana 
företag som lämnat uppgifter för de båda 

kvartalen i fråga (»identiskt material»). 
Vid jämförelsen mellan 2 :a och 3 :e kvar
talet 1958 ingick sammanlagt 2 997 före
tag eller 66 % av samtliga i beräkningar
na. Vid indexberäkningarna har sålunda 
ingen hänsyn tagits till sådana föränd-
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Tab 3. Indextal för omsättningen (försäljningens värde) under 3:e kvartalet 1958 inom vissa 
branscher av enskild detaljhandel m m, exklusive och inklusive 
omsättningen i vissa varuhus 

ringar i omsättningen som sammanhänger 
med företagsbeståndets förändringar. 

Primäruppgifterna avser antingen fir
mor (som lämnar uppgifter för samtliga 
berörda arbetsställen) eller lokala arbets
ställen (butiker och betjäningsställen). I 
det följande betecknas båda slagen av en
heter som »företag». Viktigare delar av 
anvisningarna till uppgiftslämnarna finns 
återgivna i Sociala Meddelanden 1958: 2, 
s 119. 

Företag inom egentlig detaljhandel om
beds redovisa den totala omsättningen 
(försäljningens värde) med fördelning 
på partiförsäljning och detaljförsäljning 
(inkl servering, reparations- och ändrings
arbeten o dyl). I denna redogörelse åter
ges endast beräkningar som avser detalj
försäljningen. Det bör framhållas, att 
uppgifterna om fördelningen på partiför
säljning och detaljförsäljning i vissa fall 
torde vara ungefärliga. Beträffande res
tauranger och kaféer skall uppgifterna av
se de sammanlagda intäkterna av serve
ring, inberäknat serveringsavgift, om så
dan debiteras på notan eller inlevereras 
till kassan, samt annan försäljning direkt 
till allmänheten, exempelvis av tobak, läs
kedrycker, konfektyrer m m. Betjänings

ställen ombeds lämna uppgifter om sum
man av ersättningar för tjänster åt en
skilda kunder (tvättning, rakning, skön
hetsvård, skoreparationer, sömnadsarbe
ten m m) samt eventuell detaljförsälj
ning. I summan skall icke inräknas ersätt
ningar för tjänster åt andra än enskilda 
kunder och icke heller eventuell partiför
säljning. 

Beträffande enskild detaljhandel m m 
återges i tab 1 indextal (2:a kvartalet 
1955 = 100) för omsättningen under var
je kvartal fr o m 1 :a kvartalet 1956 t o m 
3:e kvartalet 1958. Dessa indextal har en
ligt den s k kedjemetoden uträknats med 
användande av de för varje kvartal be
räknade indextalen med närmast föregå
ende kvartal som bas. 

I samband med att antalet uppgifter 
ökats inom vissa branscher har vissa änd
ringar gjorts beträffande redovisningen 
efter bransch (tab 1 och 2). Rubricering
en har ändrats så att branschens namn 
syftar på grupper av butiker respektive 
betjäningsställen och ej på varugrupper. 
Följande branscher redovisas fr o m 2:a 
kvartalet 1958 separat (tab 2 ) : päls- och 
skinnvarubutiker (som tidigare ingick i 
gruppen päls-, skinn- och andra special-
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butiker), butiker för hemslöjd och leksa
ker (som tidigare ingick i hemslöjds- och 
andra specialbutiker) samt läderhandel 
(som utbrutits ur gruppen antikvitets-, 
konst- och andra specialbutiker). Vidare 
redovisas bad- och tvättinrättningar se
parat (tab 1 och 2). Tidigare har butiker 
för heminredningstextilier och möbler re
dovisats tillsammans; fr o m 3:e kvartalet 
1958 redovisas dessa två branscher var 
för sig (tab 1 och 2). 

Tab 2 återger, förutom antal bearbeta
de uppgifter och uppräknad försäljnings
summa, indextal för omsättningen för 3 :e 
kvartalet 1958 med dels 2:a kvartalet 
1958 och dels 3 :e kvartalet 1957 som bas 
samt för l:a—3:e kvartalet 1958 med 
motsvarande period 1957 som bas. Det i 
tabellen redovisade antalet bearbetade 
uppgifter hänför sig till det »identiska 
material», som ligger till grund för jäm
förelsen mellan 2:a och 3:e kvartalet 
1958. De »uppräknade» totalsummorna 
för försäljningen har erhållits genom att 
de faktiska försäljningssummor, som re
dovisats inom varje urvalsgrupp, divide-
rats med produkten av urvalskvot och 
svarsfrekvens. Förfarandet har beskrivits 
i Sociala Meddelanden 1956: 11, s 716. 
Det bör framhållas att de »uppräknade» 
försäljningssummorna fr o m 2:a kvarta
let 1958 ej är helt jämförbara med tidiga
re uppräkningar på grund av de tidigare 
nämnda förändringarna i urvalet. 

Av tab 2 framgår, att omsättningen för 
samtliga branscher var värdemässigt 2 % 
högre under 3:e kvartalet 1958 än under 
3:e kvartalet 1957. Följande branscher 
uppvisade en ökning: livsmedelsbutiker 
3 %, färghandel, parfym- och sjukvårds
affärer 4 %, bok-, pappers- och musik
handel samt tidningskiosker 5 %, tobaks
butiker 10 %, varuhus, basarer och post
orderfirmor 1 %, restauranger, kaféer och 
konditorier 1 % samt betjäningsställen 
(frisersalonger, bad- och tvättinrättning

ar m m) 3 %. Minskad omsättning redo
visas för beklädnadsbutiker med 7 %, för 
skobutiker med 7 % och med 3 % för 
järn-, cykel- och sportaffärer. Oförändrad 
omsättning redovisas för skomakerier, för 
inventariebutiker samt för lanthandel och 
skeppshandel (med huvudsakligen annat 
än livsmedel). 

I tab 3 redovisas tre olika indextal a) , 
b) och c) för omsättningen inom vissa 
branscher för 3:e kvartalet 1958 med dels 
2:a kvartalet 1958 och dels 3:e kvartalet 
1957 som bas samt för l:a—3:e kvartalet 
1958 med motsvarande period år 1957 
som bas. Vid beräkningen av indextalen 
a) har — liksom i tab 2 — varuhusens 
omsättning i sin helhet hänförts till grup
pen »Varuhus, basarer, postorderfirmor». 
Från vissa större varuhus inom enskild 
detaljhandel inhämtar styrelsen uppgif
ter om detaljförsäljningen med fördelning 
på vissa varugrupper; indextalen b) är 
beräknade på grundval av dessa uppgif
ter. Vid beräkningen av indextalen c) 
har slutligen dessa uppgifter från de stör
re varuhusen sammanförts med uppgifter
na från övriga företag inom respektive 
branscher. Det torde observeras, att re
dovisningen i tab 3 har ändrats fr o m 
2:a kvartalet 1958 (jfr Sociala Medde
landen 1958:12, s 811). 

Konsumentkooperativ handel 

I tab 4 och 5 lämnas vissa uppgifter rö
rande omsättningen inom konsumtions
föreningar anslutna till Kooperativa för
bundet. Från och med juli 1955 företogs 
en omläggning av den tidigare statistiken 
och ett nytt urval av föreningar gjordes 
på grundval av listor över samtliga till 
Kooperativa förbundet anslutna förening
ar. En närmare redogörelse för omlägg
ningen har lämnats i Sociala Meddelan
den 1956: 2, s 123. Uppgifter om konsum
tionsföreningarnas omsättning inhämtas 
av socialstyrelsen varje månad och avser 
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Tab 4. Indextal för omsättningen (försäljningens värde) och för antalet försäljningsställen 
inom konsumtionsföreningarna under 3:e kvartalet 1958 

Tab 5. Indextal för omsättningen (försäljningens värde) och för antalet försäljningsställen 
inom konsumtionsföreningarna under oktober 1958 (oktober 1957 = 100) 
samt uppräknade försäljningssummor 
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(liksom för enskild detaljhandel) omsätt
ningens värde med fördelning på detalj-
och partiförsäljning; detaljförsäljningen 
skall därjämte vara fördelad på olika 
branscher (avdelningar) enligt en i juli 
1955 reviderad indelning. De i tab 4 och 
5 återgivna indextalen för omsättningen 
har beräknats på grundval av indextal för 
varje månad med juli 1955 som bas. Den
na serie av indextal har enligt kedjeme
toden beräknats med utgångspunkt från 
indextal för varje månad med närmast 
föregående månad som bas. De »uppräk
nade» försäljningssummorna (jfr tab 5) 
har erhållits genom at t de försäljnings
summor som redovisats inom varje urvals-
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Nykterhetsnämndernas verksamhet under 1957 

Vissa preliminära uppgifter om nykter
hetsnämndernas verksamhet under år 
1957 har tidigare publicerats i denna tid
skrift (SocM 1958: 6, s 366). I det föl
jande lämnas en mer utförlig redogörelse 
för den nu slutförda bearbetningen av 
uppgifterna om nykterhetsnämndernas 
verksamhet under 1957. 

Ingripanden mot missbrukare. Den 
mycket kraftiga uppgång av antalet in
gripanden av nykterhetsnämnd som kon
staterats såväl mellan 1954 och 1955 som 
mellan 1955 och 1956, då ökningen upp
gick till 25 resp 50 %, har nu i det när
maste avstannat. Mellan 1956 och 1957 
var sålunda ökningen endast 4 %, vilket 
innebar att totalantalet personer som va
rit föremål för ingripande uppgick till 
76 000. Dessa personer har indelats i tre 
huvudgrupper: De svåraste missbrukar
na, mot vilka 15 § nykterhetsvårdslagen 
varit tillämplig, personer mot vilka en
bart hjälpåtgärder (huvudsakligen enl 
14 § Nvl) vidtagits, samt de som endast 
blivit föremål för undersökning. Här ne
dan redovisas antalet fall av dessa tre 
typer på landsbygden resp i städerna 
samt den relativa förändringen sedan 
1956. 

På landsbygden var ökningen sedan 
närmast föregående år något över 2 %, i 
städerna ca 4 1/2 %. De endast under

sökta fallen ökade med 14 %, något kraf
tigare i städerna än på landsbygden. 
Även för de svåraste fallen redovisas en 
kraftigare ökning (16 %) i städerna än 
på landsbygden (11 %). Anmärknings
värt är att de sk hjälpåtgärdsfallén (dvs 
huvudsakligen de då 14 § Nvl varit till
lämplig), vilka tidigare efter nykterhets-
vårdsreformen visat en rätt kraftig upp
gång, nu minskat i antal (11 % ) . 

I tab 1 redovisas för olika delar av 
riket totalantalet personer som varit fö
remål för ingripande av nykterhetsnämnd 
samt frekvensen per 1 000 av folkmäng
den. I relation till folkmängden uppgick 
antalet fall totalt till 10,4 per 1 000 in
vånare (1956: 10,0), på landsbygden till 
6,5 (6,3) samt i städerna till 14,2 (13,8). 

Frekvensen av ingripanden är, som 
framgår av tabellen, rätt olika på lands
bygden och i städerna samt i olika delar 
av riket. På landsbygden har Gävleborgs 
län, Stockholms län samt Värmlands län 
de största frekvenserna med 10,7, 9,8 
resp 9,0 ingripanden per 1 000 invånare. 
Den lägsta frekvensen registreras för 
Uppsala län med 2,5. Hur stor frekven
sen ingripanden varit de tre senaste åren 
för varje län framgår av sammanställ
ningen överst på s 83. 

Av de olika länen visar de flesta (15) 
en högre frekvens än ett år tidigare, me
dan 10 län uppvisar en lägre frekvens. 
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Tab 1. Personer, vilka varit föremål för ingripande enligt nykterhetsvårdslagen 
under år 1957 

I samtliga län är frekvensen högre i stä
derna än på landsbygden. Särskilt kraf
tig ökning sedan föregående år redovisas 
av Norrbottens län med 26 %, Kalmar 
län med 19 %, Uppsala län med 18 %, 
Kopparbergs län med 13 % samt Stock
holms stad med 12 %. Den kraftigaste 
nedgången visar Kronobergs län med 
19 % samt Södermanlands län med 12 %. 

Den kraftiga omfördelning av kliente
let mellan de olika missbrukargrupperna 
som konstaterats de två senaste åren, har 
delvis fortsatt i samma riktning mellan 
1956 och 1957. Den relativa andelen en
dast undersökta fall har sålunda fortsatt 
att öka, från 36 <fo av samtliga fall år 
1956 till 40 % år 1957. Den tidigare ned
gången av de svårare fallen har däremot 
nu stagnerat och förbytts i en knapp 
uppgång; den relativa andelen av dessa 
fall ökade sålunda mellan 1956 och 1957 
från 22 till 24 %. Den relativa andelen 
hjälpåtgärdsfal! har minskat från 42 till 

36 %. Fortfarande föreligger en viss 
skillnad mellan landsbygd och städer, 
även om differenserna inte är lika stora 
nu som före nykterhetsvårdsreformen. 
Den relativa andelen fall då 15 § Nvl 
varit tillämplig uppgår till 19 % på 
landsbygden och 27 % i städerna, ande
len hjälpåtgärdsfall (14 § Nvl) till 32 % 
på landsbygden och 38 % i städerna 
samt de endast undersökta fallen till 
49 % på landsbygden och 35 % i städer
na. Fördelningen av antalet fall efter de 
tre ovan nämnda grupperna av ingripan
den för olika delar av riket på landsbyg
den samt för olika städer framgår av tab
lån nederst på s 83. 

Av de drygt 27 000 personer mot vilka 
endast hjälpåtgärder vidtagits, var ca 
6 300, dvs 23 % av samtliga, under 25 
år. Även i det antal personer som nyk
terhetsnämnderna redovisat som hemfall
na enligt 15 § Nvl ingår ett antal ung
domsalkoholister. Av individualredovis-
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ningen framgår preliminärt att detta ut
gör 932, dvs 5 % av samtliga 15 §-fall. 
I fråga om de fall då endast undersök
ning förekommit har några uppgifter om 
ålder ej inhämtats, men sannolikt är åt

skilliga av dessa under 25 år. Totalanta
let personer under 25 år som under åren 
1947—1957 varit föremål för nykterhets-
vårdsåtgärd, framgår av tablån överst på 
s 84. 

Under en rad av år har man konsta
terat en ökning av den relativa andelen 
ungdomar i nykterhetsvårdsklientelet. För 
1957 har denna tendens brutits, och i 
stället har den relativa andelen ungdoms-
missbrukare nedgått från 20,3 % år 1956 
till 15,7 % år 1957. Minskningen ligger 
helt på hjälpåtgärdsfallen, medan den 
relativa andelen ungdomar bland de svå
rare missbrukarna är oförändrad sedan 
föregående år (5,0 % ) . 

En årsstatistik över nykterhetsvårdens 
omfattning har gjorts allt sedan 1947. To
talantalet ingripanden har, med ett un
dantag, ökat för varje år. Av tablån ne
derst på s 84 framgår, att totalantalet 
personer som blivit föremål för ingripan
de av nykterhetsnämnd ökat från ca 
26 000 år 1947 till drygt 76 000 år 1957, 
eller med 194 %. Per 1 000 invånare var 
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Är 

1 Före 1 okt 1955 1 § Alkoholistlagen. 

år 1947 antalet ingripanden 3,8 och år 
1957, som tidigare nämnts, 10,4. Fram 
till och med 1954 företedde de fall som 
endast varit föremål för undersökning en 
ganska obetydlig ökning, men under de 
tre senaste åren har dessas antal ökat 
mycket kraftigt. Den huvudsakliga anled
ningen härtill är att den nya nykterhets-
vårdslagen föreskriver, att nykterhets
nämnden skall ingripa på ett tidigare sta
dium än förut. Numera är en nykterhets
nämnd skyldig att verkställa undersök
ning beträffande varje person, om vilken 
nämnden erfarit att han använt alkohol-
haltiga drycker till uppenbar skada för 
sig eller annan. Enligt alkoholistlagen 
gällde detta endast de personer som kun
de befaras vara hemfallna åt alkohol
missbruk. 

1 Före 1 okt 1955 1 § Alkoholistlagen. 

Hur skillnaderna i antalet ingripanden 
mellan 1956 och 1957 fördelar sig på oli
ka delar av riket samt i städer av olika 
storlek, framgår av efterföljande sam
manställning. På landsbygden redovisas 
en ökning med ca 9 % i de bägge nord
ligaste riksområdena, medan antalet fall 
i Mälarlänen samt östra och Södra Gö
taland minskat. Bland städerna har Stock
holm redovisat en rätt kraftig ökning 
(12 % ) , medan Malmö minskat (10 % ) . 
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Körkortsärenden. I nykterhetsnämnder
nas allmänt nykterhetsvårdande verksam
het intar de s k körkortsärendena en be
tydande plats. I jämförelse med närmast 
föregående år ökade antalet sådana ären
den under år 1957 med ca 17 000 till 
239 700, vilket motsvarar 32,7 ärenden 
per 1 000 invånare. Någon större skill
nad i frekvensen hithörande ärenden 
mellan landsbygd (31,5) och städer 
(33,8) föreligger inte. Det största rela
tiva antalet ärenden (landsbygd och stä
der tillhopa) redovisas av Norrbottens 
län med 41 % 0 , av Stockholms län med 
39 %o samt av Göteborgs och Bohus län, 
Västerbottens och Västmanlands med 
38 °/oo- Den lägsta frekvensen redovisas 
av östergödands län med 26 °/00 samt av 
Kalmar län med 27 °/0o-

Antalet körkortsärenden samt antalet 
anmärkningar i nykterhetshänseende i 
samband med dessa ärendens behandling, 
ävensom antalet ärenden i relation till 
folkmängden olika år, framgår av följan
de tablå. 

Det relativa antalet anmärkningar i 
nykterhetsvandel vid handläggningen av 
körkortsärendena är väsentligt större i 
städerna än på landsbygden (7,2 resp 
2,3 %). Sedan 1956 har andelen nykter
hetsanmärkningar ökat något. För hela 
riket redovisas sålunda 4,8 % anmärk
ningar mot 4,1 % ett år tidigare. Skill-
1 Kostnader för inackorderingshem ej inräknade. 

nåden mellan landsbygd och städer kan 
möjligen förklaras av det större relativa 
antalet alkoholmissbrukare i städerna, 
men dessutom kan tänkas att bedömning
en är mildare på landsbygden. Den högs
ta frekvensen anmärkningar har storstä
derna Stockholm och Göteborg med 12,1 
resp 10,3 %. På landsbygden varierar an
märkningsprocenten mellan 3,8 i Stock
holms län och 1,5 i Skaraborgs län. De 
lokala skillnaderna kan även bero på va
rierande praxis hos nykterhetsnämnderna 
samt på nämndernas kvalitativa kompe
tens för denna verksamhet. 

Nykterhetsnämndernas inkomster och 
utgifter. De kommunala nykterhetsnämn
derna erhöll år 1957 statsbidrag till verk
samheten under år 1956 med 6,5 milj 
kr, varav 158 000 kronor var bidrag till 
resor m m. Återstoden av nämndernas 
utgifter har täckts dels genom kommu
nala anslag uppgående till 8,7 milj kr 
och dels genom andra inkomster, såsom 
ersättningar från sjukkassor, enskilda per
soner och andra kommuner. Nykterhets
nämndernas inkomster under åren 1955 
—1957 framgår av tablån överst på s 86. 
Av nämndernas utgifter för första halv
året 1957 har i stort sett 60 % återbetalts 
genom statsbidrag, medan för andra halv
årets utgifter nämnderna erhållit återbe
talning i enlighet med de nya regler som 
trädde i kraft den 1 juli 1957, dvs med 
75 %. Allmänt statsbidrag har beviljats 
med tillhopa 9,3 milj kr. 

Sammanlagt uppgick de kommunala 
nykterhetsnämndernas utgifter år 1957 
till 15,5! milj kr, vilket i jämförelse med 
1956 innebär en ökning med 3,7 milj kr 
eller 31 %. Anmärkas bör att dessa be
lopp avser nykterhetsnämndernas samt
liga utgifter, alltså även de utgifter för 
vilka nämnderna ej erhåller statsbidrag. 
Borträknas dessa kostnader, var de stats-
bidragsberättigade utgifterna år 1957 ca 
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1 Avser verksamheten under föregående år. 

13,8 milj kr. Totalutgifternas fördelning 
på olika ändamål framgår här nedan. 

Vissa skillnader mellan de olika poster
nas relativa andel av totalutgiften före
ligger mellan landsbygd och städer. Sam
manträdesutgifterna upptar sålunda en
dast 1 % i städerna, men 13 % på lands
bygden, medan arvoden och personalkost
nader utgör 59 % i städerna och 48 % 
på landsbygden. Även poliklinikkostna
derna upptar en betydligt större andel av 
stadsnämndernas utgifter än av lands
bygdsnämndernas, medan motsatta för
hållandet råder i fråga om kostnader för 
upplysningsverksamhet och kurser. 

I jämförelse med närmast föregående 
år har posten övriga utgifter ökat star
kast; den har mer än fördubblats. I öv
rigt har t ex ersättningar för övervak
ningsuppdrag ökat med 66 % och polikli
nikkostnader med 39 %. Den minsta ök
ningen redovisas för expenser med 5 %. 

Nykterhetsnämndernas kostnader är be
tydligt större i städerna än på landsbyg
den. Städernas nämnder har i genomsnitt 
haft en kostnad av 318 öre per invånare 
och landsbygdens 104 öre. Dessa kostna
der innebär sedan föregående år en ök
ning för städernas del med 32 % och för 
landsbygdens med 29 %. Ganska stora va
riationer av kostnaderna förekommer 
emellertid mellan olika delar av riket. 
Den största kostnaden i öre per invåna
re på landsbygden redovisas av Norrbot
tens län med 255 samt av Västerbottens 
län med 155 öre. Den lägsta utgiften re
dovisas av landsbygdskommunerna i Hal
lands och Uppsala län med resp 54 och 
55 öre per invånare. Bland städerna re
dovisas de högsta kostnaderna av Väster
bottens län med 480 och av Stockholms 
stad med 472 öre. De lägsta utgifterna 
har städerna i Kopparbergs län med 142 
öre per invånare. 

Thore Granqvist 
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Byggnadsverksamheten i städer och köpingar 
under fjärde 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 7 av rikets 
största städer. 

De nedan lämnade uppgifterna om bo
stadsbyggandet avser lägenheter i påbör
jade, pågående och inflyttningsfärdiga ny
byggnader.1 

Uppgifterna om byggnadsverksamheten 
för andra än bostadsändamål avser såväl 
nybyggda som till-, på- eller ombyggda 
hus, vilka fullbordats under redovisnings
perioden. 

Inflyttningsfärdiga lägenheter. I tab 1 
redovisas antalet inflyttningsfärdiga lägen
heter under åren 1948—1958 i de 53 stä
der, som vid ingången av år 1944 hade 
mer än 10 000 invånare. I tab 2 ges vissa 
uppgifter om antalet inflyttningsfärdiga 
lägenheter i städer med mer än 30 000 in
vånare, städer med 10 000—30 000 invå
nare, samt städer med mindre än 10000 
invånare och köpingar. I tab 3 lämnas 
samma uppgifter för varje enskild stad 
med mer än 30 000 invånare. 

Antalet lägenheter i inflyttningsfärdiga 
hus i hela riket uppgick år 1957 till 

Tab 1. Antalet inflyttningsfärdiga lägenheter i nybyggnader i 53 städer1 
under t iden januari 1948—december 1938 

1 Se SocM 1950: 6, sid 431. 
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 stader samt köpingar1 

1 Enligt den administrativa indelningen den 1 januari 1958. 

64 455. För år 1958 beräknas antalet lä
genheter i nybyggda hus uppgå till ca 
62 000. 

I de 53 städer, som redovisas i tab 1, 
var antalet år 1958 inflyttningsfärdiga lä
genheter 33 462, vilket jämfört med mot
svarande antal år 1957 innebär en minsk
ning med 270 eller med 1 % . Dessa stä
der svarade år 1958 för ca 54 % av bo
stadsproduktionen i hela riket. Antalet 
lägenheter i under fjärde kvartalet 1958 
inflyttningsfärdiga hus var högre än under 
något föregående kvartal under året. Så
lunda blev 8 149 lägenheter inflyttnings
färdiga under första kvartalet, 8 468 un
der andra, 6 085 under tredje och 10 760 

under fjärde kvartalet. För samtliga stä
der och köpingar tillhopa är motsvarande 
antal 11 246, 11 251, 9 064 och 15 511. 

Jämfört med fjärde kvartalet 1957 har 
antalet inflyttningsfärdiga lägenheter i 
städer och köpingar under fjärde kvarta
let 1958 ökat med 1 013 eller med 7 % 
( tab 2 ) . 

För olika grupper av kommuner visar 
en jämförelse med fjärde kvartalet 1957, 
at t antalet inflyttningsfärdiga lägenheter 
under fjärde kvartalet 1958 ökat med 
5 % i städer med mer än 30 000 invåna
re, med 61 % i städer med mindre än 
10 000 invånare och med 3 % i köpingar. 
I städer med 10 000—30 000 invånare 

Tab 3. Antalet inflyttningsfärdiga lägenheter i nybyggnader i städer 
med mer än 30000 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—december 1958 

har antalet inflyttningsfärdiga lägenheter 
minskat med 3 %. 

Under hela år 1958 blev i samtliga stä
der och köpingar tillhopa 47 072 lägenhe
ter inflyttningsfärdiga, vilket i jämförelse 
med år 1957 innebär en minskning med 
1 615 eller 3 %. 

Antalet inflyttningsfärdiga lägenheter 
har år 1958 jämfört med år 1957 ökat 
med 10 % i Stockholm, med 5 % i Göte
borg och minskat med 14 % i Malmö 
(tab 3). I dessa tre städer tillhopa har 
antalet inflyttningsfärdiga lägenheter un
der fjärde kvartalet 1958 ökat med 20 % 
i förhållande till motsvarande kvartal 
1957. Det sammanlagda antalet under he
la året inflyttningsfärdiga lägenheter har 
jämfört med år 1957 ökat med 4 %. 

I städer med 30 000—100 000 invånare 
har antalet inflyttningsfärdiga lägenheter 
under fjärde kvartalet minskat med 11 % 
och under hela året med 9 % jämfört 
med år 1957. Endast i fem av dessa 19 
städer har år 1958 färdigställts ett större 
antal lägenheter än år 1957. 

I städer med 10 000—30 000 invånare 
har antalet inflyttningsfärdiga lägenheter 

år 1958 jämfört med år 1957 minskat 
med 4 %, i städer med mindre än 10 000 
invånare ökat med 13 % och i köpingar 
minskat med 13 %. 

Lägenheter i påbörjade och pågående ny
byggnader (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 slutet av varje kvartal 
under samma tid. Dessa uppgifter är osäk
rare än uppgifterna om antalet inflytt
ningsfärdiga lägenheter. De redovisade 
antalen har därför avrundats till jämna 
hundratal. 

Antalet lägenheter i hus, vilkas uppfö
rande påbörjats under fjärde kvartalet 
1958, uppgick till 9 600, vilket med 3 700 
understiger antalet under tredje kvartalet 
påbörjade och med 1 900 antalet under 
fjärde kvartalet 1957 påbörjade. 

Under år 1958 påbörjades 37 000 lä
genheter, vilket är 1 900 flera än under år 
1957. 

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

1 Inkl lokaler för andra än bostadsändamål, som uppförts eller ombyggts för statliga myndigheters 
räkning. 
2 Exkl dylika lokaler. 

Antalet lägenheter i hus under byggnad 
var 43 400 vid utgången av år 1958, vilket 
är 3 500 fler än motsvarande antal vid 
utgången av fjärde kvartalet år 1957. 

Lokaler för andra än bostadsändamål. 
Vissa uppgifter om fullbordade lokaler 
för andra än bostadsändamål meddelas i 
tab 6 och 7. I uppgifterna för år 1958 
liksom i uppgifterna för fjärde kvartalet 

1957 ingår icke uppgifter om byggnader, 
som uppförts eller ombyggts för statliga 
myndigheters räkning. 

Under fjärde kvartalet 1958 tillkom i 
de sju städerna lokaler för andra än bo
stadsändamål med en areal av samman
lagt 250 000 m2. Motsvarande areal un
der fjärde kvartalet 1957 uppgick till 
223 300 m2. 

Tab 7. Golvyta (m2) i under 4:e kvartalet 1958 ful lbordade lokaler för andra än bos tads 
ändamål i s ju städer, fördelade efter byggnadsarbetets art 
s a m t lokalernas ändamål 

Gunnel öhman 
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Sysselsättning och löner inom industrin 
i november 1958 

Primärmaterial m m. För månadsstatisti
ken har socialstyrelsen sedan flera år till
baka inhämtat uppgifter om sysselsätt
ningsförhållandena för arbetare inom in
dustrin en dag under en angiven redo
visningsperiod i slutet av varje månad. 
För uppgifternas innehåll har tidigare re
dogjorts (senast i Sociala Meddelanden, 
Statistisk Information, jan 1959, s 26). 

Från och med år 1959 har en omlägg
ning av månadsstatistiken (jfr s 98) lik
som av den nedan omtalade kvartals
statistiken företagits. Efterföljande redo
görelse avser statistiken för november 
1958, således före omläggningen. 

För kvartalsstatistiken inhämtade social
styrelsen t o m 1958 från företag inom in
dustrin uppgifter om a) av arbetare un
der en avlöningsperiod (som regel i kvar
talets mellersta månad) uppburen löne
summa och utförda arbetstimmar (med 
fördelning på de tre grupperna vuxna 
manliga arbetare, vuxna kvinnliga arbe
tare samt minderåriga arbetare plus lär
lingar), b) antal arbetare, som varit i 
arbete under hela eller del av avlönings
perioden och c) antal arbetare, som un
der avlöningsperioden lämnat företaget 
(efter uppsägning från arbetsgivaren el
ler på egen begäran), anställts vid före
taget, haft deltidsanställning eller haft 
förkortad arbetstid. Uppgifter enligt c be
gärs f r o m januari 1959 på månadsstati
stikens blankett och kommer fr o m år 
1959 icke att ingå i uppgifterna till kvar
talsstatistiken. I lönesummorna skulle en
ligt anvisningarna ej ingå semesterlön el
ler semesterersättning, helgdagslön eller 
helgdagsersättning (dvs lön som enligt av
tal utgår till timavlönade arbetare för vis
sa bestämda helgdagar), ersättningar vid 

sjukdom, olycksfall o dyl. För tidigare av
löningsperioder utbetalda lönebelopp som 
föranletts av retroaktiva lönebestämmel
ser i nyingångna avtal skulle ej medtas. 

Till såväl månadsstatistiken som kvar
talsstatistiken lämnades i allmänhet upp
gifter för varje fristående arbetsställe. I 
några fall redovisas dock flera arbetsstäl
len tillhopa. Redovisningsenheterna be
tecknas i denna redogörelse som »före
tag». I tab 1, 2, 5 och 6 återges indextal, 
som visar förändringarna i arbetarantal 
respektive genomsnittlig timförtjänst se
dan ett tidigare redovisningstillfälle. In
dextalen har beräknats endast med an
vändande av uppgifter från företag som 
lämnat uppgifter vid båda de redovis
ningstillfällen jämförelsen avser. 

I stort sett samma företag medverkade 
i kvartalsstatistiken som i månadsstatisti
ken. Från statliga verk och myndigheter 
lämnades dock uppgifter enbart till må
nadsstatistiken, där resultaten numera re
dovisas under rubriken »Statliga verk
städer m m» (jfr tab 1, s 100 i detta 
häfte); dessa uppgifter har ej utnyttjats 
vid de i denna artikel återgivna beräk
ningarna. Från aktiebolag, i vilka alla 
aktierna eller en del av dem ägs av sta
ten, lämnades däremot uppgifter till så
väl månads- som kvartalsstatistiken; vid 
bearbetningen har dessa uppgifter sam
manförts med uppgifterna från övriga 
företag inom respektive industrigrupper. 

Sysselsättningsförhållanden. På grundval 
av månadsstatistikens uppgifter har för 
den mellersta månaden i varje kvartal be
räknats indextal för antalet anställda ar
betare med motsvarande månad föregåen
de år som bas. Jämförelsen mellan novem-

91 



Tab 1. Sysselsättning och timfortjänat i november 1958 för arbetare inom industrin 

1 För grupper om mindre än 200 arbetare har indextal ej beräknats. — 2 Utom i ett par undantags
fall meddelas uppgifter rörande genomsnittlig timfortjänsi endast då antalet redovisade företag utgör 
minst 10 och antalet under en vecka utförda arbetstimmar minst 10 000. I uppgifterna ingår ej helg
dagslön, helgdagsersättning, semesterlön, semesterersättning eller sjuklön. 

92 



Tab 1 (forts). Sysselsättning och timförtjänst i november 1958 för arbetare inom industrin 

Tab 2. Indextal (november 195". = 100) för antal anställda arbetare (bada könen, oavsett ålder; 
exkl permitterade) i november 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 

ber 1957 och november 1958 grundar sig 
på uppgifter från ca 6 600 företag med 
omkring 470 000 arbetare. 

Indextalen i kol 2—4 i tab 1 anger för 
olika industrigrupper antalet anställda 
manliga och kvinnliga arbetare i novem
ber 1958 i procent av motsvarande antal i 
november 1957. Enligt det för »samtliga 
industrigrupper» beräknade indextalet var 
antalet anställda arbetare (manliga och 
kvinnliga arbetare tillhopa, oavsett ålder) 
3,4 % mindre i november 1958 än ett år 
tidigare. För manliga arbetare noteras en 
minskning med 2,6 % och för kvinnliga 
arbetare en minskning med 6,8 %. För 
att underlätta jämförelser anförs i ne
danstående tablå de procenttal för för
ändringarna i antalet anställda arbetare 
som erhållits då var och en av månader

na februari, maj, augusti och november 
åren 1956, 1957 och 1958 jämförts med 
motsvarande månad närmast föregående 
år. 

Tab 2 visar hur antalet arbetare för
ändrats från november 1957 till november 
1958 vid företag av olika storlek inom 
olika industrigrupper. Företagen har stor-
leksgrupperats efter medelantalet arbeta
re under år 1957. 

Uppgifterna i tab 3 och 4 har hämtats 
från kvartalsstatistiken. Procenttalen för 
de olika månaderna avser ej exakt sam
ma företag. 

I tab 3 redovisas antalet avgångna och 
antalet nyanställda arbetare i procent av 
antalet i arbete varande arbetare. För 
arbetare, avgångna under en vecka i 
november 1958, var procenttalet 0,4. För 
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Tab 4. Antal arbetare (båda könen, oavsett ålder) m e d deltidsanställning och förkortad 
arbetst id i n o m industrin i procent av totalantalet i arbete varande arbetare 

1 Ersätter det tidigare publicerade procenttalet 1,3. — a Ersätter det tidigare publicerade procent
talet 0,8. 

arbetare, som nyanställts under perioden, 
erhölls procenttalet 0,3. Motsvarande pro
centtal i november 1957 var såväl för av
gångna som för nyanställda 0,4. Av de 
arbetare, som lämnat företaget under en 
vecka i november 1958, redovisades 39 % 
som uppsagda av arbetsgivaren. 

I tab 4 redovisas procenttal, som be
lyser förekomsten av deltidsanställning 
(inskränkning av arbetstiden som sam
manhänger med arbetstagarens personliga 
förhållanden) och förkortad arbetstid (in
skränkning av arbetstiden på grund av 
driftsförhållandena vid företaget) i no
vember 1957 och i november 1958 inom 
olika industrigrupper. I november 1958 
var det redovisade antalet arbetare med 
förkortad arbetstid 1,4 % och antalet 
arbetare med deltidsanställning 1,2 % av 
hela antalet i arbete varande arbetare. 
Vid bedömningen av uppgifterna rörande 
förekomsten av förkortad arbetstid bör 
hållas i minnet, att anvisningarna kan ha 
uppfattats på olika sätt av olika företag. 
Så t ex är det tänkbart att vissa företag 
såsom »förkortad arbetstid» betraktat den 
arbetstidsförkortning som föranletts av 
den nya arbetstidslagstiftningen. 

Löneförhållanden. På grundval av kvar
talsstatistikens uppgifter om uppburen 
lönesumma och utgjorda arbetstimmar 
under en avlöningsperiod i den mellersta 
månaden varje kvartal har vissa beräk
ningar gjorts beträffande förtjänstläget i 
november 1958 för arbetare inom indu
strin. Resultaten av dessa beräkningar re
dovisas i tab 1, 5 och 6. 

I tab 1 återges för vuxna manliga res
pektive kvinnliga arbetare i kol 5 och 6 
indextal för genomsnittliga timförtjänster 
i november 1958 (november 1957 = 100) 
och i kol 7—11 genomsnittliga timför
tjänster (i kr) för vuxna manliga arbetare 
inom olika dyrortsgrupper. Beräkningarna 
grundar sig på uppgifter från ca 6 100 
företag med 20,7 miljoner arbetstimmar 
under en sexdagarsperiod i november 
1958. Endast uppgifter från företag som 
lämnat uppgifter både för november 1957 
och november 1958 har använts. 

De i tab 1 redovisade timförtjänsterna 
och de genomsnittliga timförtjänster som 
använts vid uträkningen av indextalen i 
denna tabell, liksom i tab 5 och 6, inklu
derar all ersättning för arbetad tid, så
som ackordsöverskott, övertidsersättning, 
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Tab 5. Indextal (augusti 1958 = 100) för genomsnittlig timfortjänst for arbetare 
inom industrin i november 1958 

1 Inkl minderåriga. 

skifttillägg etc. Däremot ingår ej semes
terlön eller semesterersättning, helgdags
lön eller helgdagsersättning samt ej heller 
ersättning vid sjukdom eller olycksfall. 
Inom flera industrigrupper förekommer 
ackordsarbete som sträcker sig över fle
ra avlöningsperioder. I sådana fall kan 
å ena sidan ackordsöverskott som helt el
ler delvis intjänats under tidigare avlö

ningsperioder ha utbetalats under redo
visningsperioden, medan å andra sidan 
ackordsöverskott som intjänats under 
denna period kan komma att utbetalas 
först senare. Detta bör beaktas vid be
dömningen av här redovisade indextal 
och genomsnittsförtjänster. Det bör även 
erinras om att den normala veckoarbets
tiden ibland (t ex då fria lördagar före-
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Tab 6. Indextal (november 1957 = 100) för genomsnittlig timförtjänst för arbetare 
inom industrin i Stockholm i november 1958 

kommer under sommaren) varierar un
der året u tan motsvarande variationer i 
lönen (veckolön, månadslön) . 

I genomsnitt för samtliga industri
grupper var enligt tab 1 i november 1958 
den genomsnittliga timförtjänsten för 
vuxna manliga arbetare 4,7 % högre och 
för vuxna kvinnliga arbetare 4,1 % högre 
än i november 1957. Som jämförelse kan 
nämnas, at t för vuxna manliga resp vux
n a kvinnliga arbetare utgjorde den ge
nomsnittliga timförtjänstens relativa för
ändringar + 2,4 resp + 2,7 % från no
vember 1957 till februari 1958, + 1,4 
resp + 0,6 % från februari till maj 1958, 
— 0,4 resp + 0,4 % från maj till augusti 

1958 och + 1 , 2 resp + 0,2 % från augus
ti till november 1958. 

Förändringarna mellan november 1957 
och november 1958 i de genomsnittliga 
timförtjänsterna för vuxna arbetare inom 
olika industrigrupper i Stockholm fram
går av indextalen i tab 6. 

T a b 7 visar löneutvecklingen sedan 
november 1956 för samtliga arbetare 
(män, kvinnor och minderåriga). Det bör 
framhållas, att indextalen, som beräknats 
enligt den s k kedjemetoden, avser ge
nomsnittliga timförtjänster, i vilka bl a 
semesterlön och helgdagslön icke ingår. 

Carl Y:son Hermelin 

Tab 7. Indextal (febr 1947 = 100) för genomsnittlig timförtjänst för arbetare 
(män, kvinnor, minderåriga) inom industrin 

1 Häri ingår grupperna järn- och stålmanufaktur, mekaniska verkstäder, reparationsverkstäder, skepps
varv, elektroteknisk industri och annan metallindustri. — » Vid beräkningen av de i tabellen åter
givna indextalen har hänsyn ej tagits till senare utbetalda retroaktiva lönetillägg (jfr s 91). För gruppen 
»verkstadsindustri m m» företogs 1957 en stickprovsundersökning beträffande de retroaktiva lönetill-
läggens storlek (jfr SocM 1957: 9, s 579). I anslutning härtill erhölls indextalet 236,3 för den genom
snittliga timförtjänsten i februari 1957 inklusive retroaktiva lönetillägg. 
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Omläggning av socialstyrelsens månatliga 
sysselsättningsstatistik 

Socialstyrelsen har sedan flera år tillbaka 
en gång i månaden från företag inom in
dustrin inhämtat uppgifter om sysselsätt
ningsförhållandena för arbetare en dag 
som företagen själva fått välja under en 
angiven redovisningsperiod i slutet av 
månaden.1 Från och med år 1959 har en 
omläggning av sysselsättningsstatistiken 
företagits. 

Liksom tidigare skall uppgifterna avse 
arbetare (såväl heltids- som deltidsanställ
da) inberäknat lagerarbetare, chaufförer 
samt förmän som regelmässigt själva del
tar i arbetet. I redovisningen skall icke 
medtas ingenjörer, verkmästare och and
ra arbetsledare, kontors- och butiksperso
nal, lagerföreståndare, hemarbetare, stä
derskor och servitriser, skogs- och jord
bruksarbetare. 

Uppgifter till statistiken insamlas från 
och med år 1959 från ett urval av före
tag. För undersökningen av sysselsätt
ningsförhållandena i januari 1959 har 
man använt en förteckning över ca 7 500 
företag vilka insänt uppgifter till social
styrelsens sysselsättningsstatistik i februari 
1958. Uppgiftsblanketter utsändes till 
samtliga i denna förteckning upptagna 
företag med över 25 anställda arbetare 
(i genomsnitt under år 1957), till samt
liga statliga verkstäder m m och till vart 
tionde av övriga företag. Bland återstå
ende ca 3 000 företag, vilka återfinns i 
socialstyrelsens register, avser styrelsen att, 
sedan uppgifter om antalet sysselsatta ar
betare erhållits från kommerskollegii re
gister över industriföretag, företa ett ur
val efter samma principer som använts 
för de nyss nämnda ca 7 500 företagen. 

> Jfr SocM, Statistisk Information jan 1959, s 26. 

Socialstyrelsen utför för närvarande en 
komplettering av sitt register över indu
striföretag med ledning av uppgifter av
seende år 1957, vilka finns tillgängliga hos 
kommerskollegium, och avser att företa 
ett urval enligt nyssnämnda principer även 
bland de företag, som genom denna kom
plettering tillförs socialstyrelsens register. 
Det bör i detta sammanhang påpekas, att 
i kommerskollegii register som regel icke 
ingår företag med mindre än 5 sysselsat
ta personer. 

Den vid materialets bearbetning till-
lämpade industrigrupperingen ansluter 
sig i huvudsak till den som tillämpas av 
kommerskollegium. Vissa avvikelser före
kommer dock, t ex då företag med flera 
arbetsställen med olika produktionsinrikt
ning inte kan redovisa dessa separat. 

På blanketten skall dels lämnas uppgif
ter som avser (om möjligt) den sista 
helgfria avlöningsperiod i respektive må
nad, för vilken bokföringen av löner och 
arbetstid slutförts i så god tid att upp
gifter kan sammanställas omkring må
nadsskiftet (jfr A nedan), dels uppgifter 
som avser en dag under senare hälften 
av månaden (jfr B, sid 99). Redovis
ningsdagen skall icke vara lördag, sön
dag, helgdag, helgdagsafton eller dag, då 
någon större del av personalen är från
varande på grund av korttidsarbete (fyra-
dagarsvecka el dyl). 

A. Uppgifter inhämtas om antalet ar
betare, som under den valda avlönings
perioden 
1) varit i arbete (hela eller del av perio

den) 
2) haft deltidsarbete (hela eller del av 

perioden) 
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3) haft korttidsarbete (hela eller del av 
perioden) 

4) lämnat företaget efter uppsägning 
från arbetsgivaren 

5) lämnat företaget på egen begäran 
el dyl 

6) anställts vid företaget. 

I grupp A: 1 skall medräknas alla ar
betare, som varit i arbete någon del av 
perioden, sålunda även de som redovisas 
i grupperna A: 2—6. 

Uppgifter av samma typ som de under 
A: 1—6 nämnda har tidigare inhämtats 
kvartalsvis i samband med uppgifter om 
utförda arbetstimmar och utbetalda löne
summor.1 

Dessutom skall uppgifter lämnas om 
7) hela antalet under avlöningsperioden 

faktiskt utförda arbetstimmar (inkl 
övertidstimmar) 

8) därav övertidstimmar. 

Beräkningar grundade på de nyss 
nämnda uppgifterna kommer att återges 
i ett senare nummer av denna publika
tion. 

B. Uppgifter inhämtas vidare om anta
let arbetare, som redovisningsdagen 
1) var i arbete (inkl frånvarande på 

grund av friskift) 
2) ej var i arbete på grund av sjukdom, 

semester, tillfällig ledighet, militär
tjänstgöring m m 

3) ej var i arbete på grund av arbets
brist, maskinfel, materialbrist, repara
tioner o dyl 

4) ej var i arbete på grund av arbets-
konflikt. 

För grupperna B: 1 och 2 skall uppgif
ter lämnas om antalet manliga resp 
kvinnliga arbetare var för sig. 

I tab 1 (sid 100) återges beträffande 
varje bransch antalet i undersökningen 
medverkande företag samt det med hän

syn till urvalssannolikheterna (jfr sid 
98) uppräknade antalet arbetare (exkl 
permitterade) en dag i januari 1959. Som 
»företag» betecknas sådana redovisnings
enheter, för vilka uppgifter lämnats på 
särskild blankett, dvs i flertalet fall sepa
rata arbetsställen; i vissa fall har ge
mensam redovisning skett för flera arbets
ställen. Vidare redovisas i tabellen index
tal för förändringarna sedan föregående 
månad dels i antalet »anställda arbetare 
exkl permitterade», dvs arbetare som re
dovisningsdagen varit i arbete eller varit 
frånvarande av personliga skäl (grupper
na B: 1 + 2), dels antalet på redovis
ningsdagen i arbete varande arbetare. 
Dessutom redovisas antalet arbetare, som 
varit frånvarande på grund av personliga 
skäl (sjukdom, semester o dyl), i procent 
av antalet arbetare som varit i arbete el
ler som varit frånvarande av personliga 
skäl (B: 2 i procent av B: 1 + 2). 

I tab 2 (sid 101) återges indextal (ut
räknade enligt kedjemetoden, januari 
1958 = 100) för antalet anställda arbe
tare (exkl permitterade) inom industrin 
under perioden februari 1958—januari 
1959. 

De i tab 1 (sid 100) redovisade indexta
len och procentsiffrorna samt de för ja
nuari månad 1959 i tab 2 (sid 101) redo
visade indextalen har uträknats med an
vändande av antalssiffror, som uppräk
nats på så sätt att uppgifterna från före
tag, som utvalts med sannolikheten 1/10, 
multiplicerats med 10. 

Samtliga beräkningar avser företag, för 
vilka uppgifter lämnats vid båda de redo
visningstillfällen som jämförelsen avser. 
Statistiken tar därför ingen hänsyn till de 
förändringar i sysselsättningen som sam
manhänger med uppkomsten eller ned
läggandet av företag. 

Arved Oksaar 
> Jfr sid 91. 
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Sysselsättning och arbetslöshet 
Tab 1. Sysselsättning inom industrin i januari 1959 jämfört med december 1958 
(jämförelsen avser endast företag som lämnat uppgifter vid båda rapporttillfällena) 

1 Se sid 99. — 2 I arbete eller frånvarande av personliga skäl (jfr sid 99). — » Indextal har ej beräk
nats för grupper om mindre än 200 arbetare (faktiskt antal). — < Sjukdom, olycksfall, semester o dyl. 

100 



T a b 1 (forts). Sysselsättning inom industrin i januari 1959 

T a b 2. Indextal (uträknade enligt kedjemetod, januari 1958 = 100) 
för antal anställda arbetare i n o m industr in 1 under t iden februari 1958—januari 1959 

» Se not 2, sid 100. 
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Tab 3. Verksamheten vid arbetsförmedlingen under januari 1959 

Tab 4. Vid arbetsförmedlingen »««^M« arbetslöshetsförsäkrade arbetslösa 
februari 1958—februari 1959 

1 Preliminära uppgifter. 
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Konsumentprisindex för januari 1959 

Konsumentprisindex för januari 1959 
har av socialstyrelsen beräknats till 152 
(1949 = 100) eller samma tal som gällt 
sedan april 1958. Med två decimaler är 
talet för januari 152,48. Januariindex ba
seras på en omräkning av decembertalet, 
som företas varje år. Denna har bl a in
neburit, att de s k vägningstalen revide

rats med hänsyn till den privata konsum
tionen av varor och tjänster under år 
1958 samt att bostadsposten omräknats 
enligt en särskild undersökning av hyror
na och kostnaderna för egnahem. Om
räkningen av decembertalet medförde 
ingen ändring av det till helt tal avrun
dade totalindextalet. 

Tab 1. Vägningstal i promille för konsumentprisindex 1958—1959 
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Tab 2. Konsumentprisindex 1950—januari 1959 (År 1949 = 100) » 

' Indextalen för varje kvartal och månad 1950—1957 se SocM 1957: 4, sid 255, och 1958: 3, sid 191. 

I tab 1 återges för huvudgrupper och 
undergrupper dels de vägningstal, som 
har använts för beräkning av de löpan
de månadsindextalen (korttidsindex ja
nuari—december 1958) och dels de nyss
nämnda reviderade vägningstalen för 
långtidsindexen och vidare de nya väg-
ningstal, som används fr o m januari 
1959. De två sistnämnda serierna av väg-
ningstal grundar sig båda på beräkning
ar av 1958 års totala privata konsum
tion; vägningstalen för långtidsindexen 
har därvid beräknats enligt prisläget i de
cember 1957 medan vägningstalen för de 
löpande månadsindextalen under år 1959 
avser prisläget i december 1958. 

I tab 2 redovisas indextalen (år 1949 
= 100) för de olika huvudgrupperna 
samt totalindextalen för varje år 1950— 
1958 samt för varje månad januari 1958 
—januari 1959. 

Indextalen för de olika huvud- och 
undergrupperna anges i tab 3, dels för 
år 1958 och dels för januari 1959 och 
de två närmast föregående månaderna. 
Vidare redovisas den procentuella för
ändringen av indextalen mellan decem
ber 1958 och januari 1959, beräknat på 
indextalen före avrundning till hela tal. 

För de olika i konsumentprisindex in
gående huvudgrupperna är indextalen 
för januari 1959 följande (inom paren
tes anges korttidsindextalen för december 
1958): Livsmedel 164 (164), spritdrycker 
och tobak 174 (174), bostad, bränsle och 
lyse 157 (153), därav enbart bostad 154 
(149) och bränsle och lyse 161 (162), 
kläder och skor 125 (126), inventarier 
och husgeråd 133 (134) och diverse 149 
(149). 

Inom livsmedelsposten har smärre för
skjutningar av priserna mellan december 
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Tab 3. Indextal för olika delposter år 1958 och november 1958—januari 1959 samt 
talens procentuella förändringar december 1958—januari 1959 

1 Beräknad på indextal med två decimaler. Siffran 0 anger en .rörändring mindre än en halv pro
cent. 
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1958 och januari 1959 orsakat en obetyd
lig höjning av den genomsnittliga pris
nivån. I övrigt har ökningen av index
talet för bostad genom omräkningen av 
bostadspostens decembertal samt beräk
ningen av den generella hyreshöjningens 
effekt i januari motverkats av ökad ra-
battering på eldningsolja samt något 
sänkta priser på kläder och inventarier. 

I diagrammet lämnas en översikt över 
prisutvecklingen under de senaste tre 
åren. Bland de olika huvudgrupperna 

uppvisade kläder och skor samt inventa
rier och husgeråd till 1956 den minsta 
ökningen sedan år 1949. Senare har in
dextalen för dessa poster ökat obetydligt, 
fram till januari 1959 med 4 respektive 
3 fe- Indextalet för diverseposten har 
från januari 1956 ökat i jämn takt med 
sammanlagt 13 %. Den starkaste pris
stegringen under samma tid noteras för 
alkohol och tobak (32 % ) , till större de
len beroende på prishöjningar hösten 1956 
och våren 1958. 

KONSUMENTPRISINDEX 
ÅR 1949=100 
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Indextalet för bostad, bränsle och lyse 
låg i januari 1956 37 % över 1949 års 
nivå för att därefter öka med ytterligare 
15 % fram till januari 1959. För livsme
del har prisnivån mellan januari 1956 
och januari 1959 ökat med sammanlagt 
9 %. 

Det på januariindexen beräknade pen-
sionspristalet som reglerar de under april 
utgående indextilläggen på folkpensio
nerna blir oförändrat 124. 

Framskrivning av äldre indexserier. I ar
tikeln »Detaljprisutvecklingen under år 
1956» i denna tidskrift 1957:4 (sid 256 
—258) publicerades framskrivningar 
t o m december 1956 av socialstyrelsens 
äldre serier av levnadskostnadsindex. 

I vidstående tablå redovisas fram
skrivningar fr o m januari 1957 av social
styrelsens äldre serier av levnadskost
nadsindex med hjälp av konsumentpris
index. De omräkningstal med vilka kon
sumentprisindex multiplicerats vid be
räkningen av de särskilda serierna anges 
även i tablån. 

Utbetalda barnbidrag under år 1958 

Av sammanställningen framgår, att all
männa barnbidrag under år 1958 utbe
talats med ett nettobelopp av 737 341 882 

kronor, vilket innebär att barnbidrag un
der året utgått för omkring 1 843 350 
barn. 

M Runhem 
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Testresultaten mot bakgrunden av olika sociala 
och demografiska data 

AV PROFESSOR C-E QUENSEL, LUND 

I. Inledning 

Fruktsamhetens variation med föräldrar
nas begåvning eller »intelligens» har un
der flera decennier tilldragit sig uppmärk
samheten. Särskilt när fruktsamheten är 
störst i de lägre samhällsklasserna har vis
sa farhågor över konsekvenserna av dessa 
fruktsamhetsvariationer uttalats. 

Eftersom data över begåvning saknas 
har i stället studier över fruktsamhet och 
skolbildning i kombination företagits i åt
skilliga länder, inte minst i Sverige. Men 
den stora gruppen »personer med enbart 
folkskola» är emellertid mycket hetero
gen. I och med att psykologiska grupp
test blivit allt vanligare har möjligheten 
till intensivare studier inom detta fält 
vidgats. Eftersom testresultat i större ut
sträckning endast kan erhållas för skol
ungdom och under senare tid även värn
pliktiga har direkta studier över samban
det mellan testresultat å ena sidan, civil
stånd och familjestorlek vid vuxen ålder 
å andra sidan hittills inte kunnat utföras. 
Härför fordras ett följdstudium av den 
uppväxande ungdomen fram till den ål
der, vid vilken inga nämnvärda ytterli
gare ändringar i familjeförhållandena kan 
väntas. 

För Sveriges vidkommande öppnades 
fältet för demografiska studier i detta 
sammanhang i och med att grupptest av 
de värnpliktiga infördes fr o m år 1944 
(dvs för personer födda 1924 eller sena

re). Vid Statistiska Institutionen i Lund 
har som ett långsiktigt arbetsprogram 
upptagits generationsstudier för några 
årgångar värnpliktiga. För födelseårgång
en 1924 har relationen mellan testresul
tat, civilstånd och antal barn t o m ut
gången av år 1953 erhållits och redovi
sats i den engelska tidskriften »Population 
Studies».1 

För senare årgångar har vissa förbere
delsearbeten vidtagits. Eftersom direkta 
studier kräver lång tid och resultaten kan 
erhållas först efter decennier har studiet 
över relationen mellan demografiska fak
torer och testresultat upptagits jämväl till 
indirekt studium på så sätt att sambandet 
mellan probandens testresultat och pro-
bandens syskonantal studeras. Man förut
sätter härvid undermedvetet att proban
dens testresultat i någon mån återspeglar 
föräldrarnas begåvning och övriga egen
skaper och mäter fruktsamheten inom 
föräldrarnas äktenskap medelst antalet 
syskon. Erhållna data blir emellertid blott 
giltiga för den grupp av den vuxna be
folkningen, som gift sig och i äktenskapet 
erhållit minst ett barn. 

Utländska resultat har härvid gett vid 
handen att det råder ett negativt sam
band mellan testresultat och antalet sys
kon. För Sveriges vidkommande kunde 
undertecknad i ovan nämnda artikel visa 
1 »The interrelations of Marital Status, Fertility, 
Family Site and Intelligence Test Scores». Popula
tion Studies. Vol XI, nr 3 1958. 
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samma förhållanden för årgång 1924 och 
denna variation kvarstod, om än i något 
reducerad storlek, även om man beakta
de sambandet inom olika grupper efter 
faderns yrke. Undersökningen led dock 
av vissa brister eftersom syskonantalet er
hållits såsom antalet hemmavarande sys
kon enligt folkräkningsmaterialet 1940, 
då de själva var 16 år och i viss utsträck
ning lämnat föräldrahemmet. 

Sambandet har upptagits till förnyat 
studium för senare årgång, män födda 
år 1933, inskrivna som värnpliktiga i 
Malmöhus och Kristianstads län. De förs
ta resultaten från denna undersökning 
framläggs nedan i det att de värnplik
tigas testresultat studeras mot bakgrun
den av 

inom- eller utomäktenskaplig börd, 
föräldrarnas vigselar, 
faderns yrkesgrupp, 
antalet syskon m m. 

II. Materialinsamling 

A. Från värnpliktslängderna har erhållits 
följande data. 

Födelsedag och födelseort. 
Kroppslängd, testresultat och militär 

lämplighetsklass. 
Hemort och yrke vid värnpliktsinskriv

ningen. 
Kroppslängd och testresultat har inte 

erhållits för samtliga utan saknas dels för 
personer, som erhållit fast anställning vid 
försvarsmakten, dels för personer, som 
inte personligen inställt sig på grund av 
kroppslig eller psykisk sjukdom eller an
nat laga eller olaga förfall. 

B. Från födelseböckerna har erhållits föl
jande data. 

Rätt födelseförsamling. 
Inom- eller utomäktenskaplig börd. 
Föräldrarnas vigseldata. 
Faderns yrke. 

Dessa data har erhållits för praktiskt 
taget varje i värnpliktslängderna uppta
gen person, frånsett personer födda i ut
landet. 

Endast några få har inte kunnat åter
finnas i födelseböckerna och har uteslu
tits från vidare bearbetning. 

C. Från 1945 års folkräkningsmaterial för 
Malmöhus och Kristianstads !än har bl a 
följande data erhållits. 

Hemort 1945. 
Uppgifter om föräldrar och familje

ställning (boende hos bägge, endera av 
föräldrarna eller hos andra personer). 

Antalet äldre och yngre hemmavaran
de syskon. 

Föräldrarnas vigselar (bl a för efter 
födelsen legitimerade u ä födda). 

Dessa uppgifter är inte fullständigt 
kompletta. För inte fullt 5 % av de testa
de saknas sådana data, dels därför att de 
varit bosatta 1945 utanför Skåne, dels 
därför att de genom förbiseende inte upp
täckts i folkräkningsmaterialet. 

Det totala antalet personer i värn-
pliktslängdema vai 4 849 (återfunna i 
födelseböckerna). Efter arten av fullstän
diga uppgifter år 1945 och vid värn
pliktsinskrivningen har följande samman
ställning erhållits. 

Familjedata Testresultat 
1945 

finns saknas Samtliga 
Finns 4 351 270 4 621 
Saknas 166 62 228 

Samtliga 4 517 332 4 849 
Det använda grupptestet resulterar i 

ett poängtal beläget mellan 0 och 150. 
Medeltalet är 83,4 medan spridningen 
är 30,6. Några fördelningar över test
resultaten ges här inte i det följande av 
utrymmesskäl utan blott medeltal. Vissa 
skillnader framträder mellan olika grup
per och den s k inomklasspridningen blir 
något mindre än totalspridningen. Med 
hänsyn till de individuella variationerna 
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blir ett medelvärde baserat på 100 perso
ner behäftat med en osäkerhet av om
kring 3 enheter och skillnader mellan 
olika medelvärden på några enheter bör 
inte tillmätas alltför stort värde. 

En svårbedömbar fråga är reliabilite-
ten i det använda testet som måt t på pro-
bandens egenskaper. Tillfälligheter kan 
givetvis åstadkomma relativt stora varia
tioner mellan resultat för samma person 
under olika dagar (om upprepningar 
hade kunnat ske). 

I I I . Familjeställning 1933 och 1945 

Materialet medger en sammanställning 
av familjeställningen 1933 och 1945, med 
uppdelning efter inom- och utomäkten-
skaplig börd 1933 samt relationen till 
föräldrarna 1945. För utom äktenskapet 
födda framgår av data 1945 huruvida de 
legitimerats genom föräldrarnas vigsel, ef
tersom vigselåret finns angivet. I några 
fall är personen bosatt hos fader eller 
moder, vilken är skild, änkling eller änka. 
O m året för äktenskapets upplösning är 
efter 1933 tyder detta på at t barnet le
gitimerats, men at t äktenskapet sedan 
upplösts. Följande fördelning har erhål
lits. 

Av de inom äktenskapet födda barnen 
bor sålunda inte fullt 90 % hos bägge 
av sina föräldrar medan inte fullt 2 % 
inte bor hos någon av föräldrarna. 

Av de utom äktenskapet födda har 
omkring hälften legitimerats genom för
äldrarnas giftermål.1 

Några större skillnader föreligger inte 
mellan de två grupperna »Testresultat 
finns» och »Testresultat saknas». För de 
personer, för vilka familjedata 1945 sak
nas föreligger följande fördelning efter 
inom- och utomäktenskaplig börd. 
Testresultat Födda 

i ä u ä Samtliga 

Finnas 137 29 166 
Saknas 58 4 62 

Samtliga 195 33 228 

Andelen födda u ä är inom felgränser
na densamma som för den stora gruppen. 

IV. Testresultat efter vigselar 

Eftersom data över föräldrarnas vigselar 
föreligger för samtliga inom äktenskapet 
födda kan testresultaten i första hand 
studeras mot bakgrunden härav. 

Vid väl utövad födelsekontroll och vid 
stark barnbegränsning blir eventuella 
barn företrädesvis födda under äktenska
pets första och andra femårsperiod me
dan vid mindre väl utövad födelsekon
troll och vid mindre stark barnbegräns
ning barn med högre ordningsnummer 
kommer under senare durationsperioder. 
Barn födda under äktenskapets första 
femårsperiod tillhör sålunda såväl äkten
skap med utövad födelsekontroll som äk
tenskap med mindre väl utövad födelse
kontroll, medan i äktenskap med längre 
duration födelser av senare typ övervä
ger. 

1 Beträffande legitimering av u ä födda hänvisas 
till K J Höjer »I vilken omfattning kan kvinna, 
som föder barn utom äktenskap, hålla samman 
med sitt barn?». Sociala Meddelanden 1957, nr 2. 
Den här funna legitimeringsprocenten är av unge
fär samma storleksordning. 
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Diagram I. Testresultaten efter föräldrarnas vigselar 

Vigselar 

Ehuru detta betraktelsesätt måhända 
kan synas onödigt eftersom relationen 
mellan testresultat och syskonantal sena
re upptas har denna studie ändå före
tagits, enär vid liknande studier vigsel
året lättare kan erhållas från tillgängli
ga handlingar, medan däremot syskon
antalet erbjuder större vanskligheter att 
införskaffa utom vid direkt utfrågning. 

Personerna har sålunda fördelats efter 
föräldrarnas vigselar. När vigselåret va
rit 1933 eller 1932 har uppdelning jäm
väl skett allteftersom födelsen ägt rum 
under äktenskapets åtta första månader 
eller senare. I övrigt har vigselårsindel-
ning bibehållits och den exakta tiden 
mellan vigselar, dag och nedkomstdag 
inte uträknats. 

Resultaten av dessa sammanställningar 
ges i tab 1. Barn födda under äkten
skapets första åtta månader uppvisar nå
got lägre testresultat än övriga med vig

selar 1933 och 1932. I stort sett faller 
sedan testresultaten med äktenskapets du
ration, som bl a diagram I tydligt visar, i 

Utan att påstå att testresultatens me
delvärde efter duration exakt kan anpas
sas till en rät linje har dock en rät lin
je i anslutning till minsta kvadratmeto
den uträknats för vigselårgångarna 1913 
—1933 (exkl värdena för födda under 
äktenskapets första åtta månader). 

Härvid finns följande samband 
T = 89,93 — 0,911 (1933 — t ) ; t = 

vigselåret. 
Testresultatet faller i genomsnitt med 

0,9 poäng för varje durationsår. 

V. Testresultatet efter antal syskon 

För fortsatt analys har följande smärre 
grupper särskilts. 
1 Beträffande osäkerheten i de enskilda medel
talen hänvisas till vad tidigare sagts. Medelfel 
anförs endast när det befinns vara av betydelse 
för egentliga slutsatser. 
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T a b 1. Inom äktenskapet födda s a m t test
resultatets medel ta l efter för
äldrarnas vigselar 

i a = Födda 0—7 månader efter vigseln. 
1 b = » 8 » » » eller 
senare. 

a) Personer utan uppgift om familje
data 1945. De är i stor utsträckning föd
da utanför Skåne och har härigenom 
icke återfunnits i folkräkningsmaterialet. 

b) Personer med äldre halvsyskon. 
Från folkräkningsmaterialet framgick i 
ett antal fall att äldre halvsyskon före
kom, vilka antingen kunde vara halvsys
kon födda u ä eller födda i ett tidigare 
äktenskap (antal 60). 

c) Personer, vilka i födelseböckerna är 
redovisade som födda tvillingar. Visser
ligen finns ingen logisk grund att uteslu
ta denna grupp, utom den att definitio
nen av antalet syskon är något besvärlig 
(antal 88). 

d) Personer, vilka inte längre är bo
satta hos bägge föräldrarna. Denna grupp 
är i åtskilliga avseenden intressant och 
skall beröras något senare, eftersom de 
lever i »stympade föräldrahem». 

Återstoden har uppdelats efter faderns 
yrke (enligt födelseboken) i ett större an
tal detaljgrupper. Dessa har sedan kun
nat sammanföras till vissa större huvud
grupper och följande indelning i huvud
grupper tillämpas härvid. 

Stadsnäringarnas befolkning 
S 1. Akademiker, övriga lärare, office
rare, godsägare. 
S 2. Högre tjänstemän, större företagare. 
S 3. Småföretagare och handlande. 
S 4. Lägre tjänstemän. 
S 5. Hantverkare. 
S 6. Arbetare, kvalificerade med trolig 
yrkesutbildning. 
S 7. Arbetare, okvalificerade utan trolig 
yrkesutbildning. 
S 8. Restgrupp (heterogen och obetyd-

lig)-
Jordbruksbefolkning 

J 1. Hemmansägare, arrendatorer, små
brukare o dyl. 
J 2. Jordbruksarbetare. 
J 3. Yrkesutövare i jordbrukets binä
ringar ävensom tjänstemän i jordbruket 
(gruppen är heterogen). 

Uppdelningen efter yrkesbeteckning i 
födelseböckerna har erbjudit vissa vansk
ligheter. Här anförda uppdelning har 
dock låtit sig genomföra rätt enkelt. Sär-
skiljningen mellan grupp S 6 och S 7 är 
vansklig men visar sig ge resultat. 

Antalet syskon har erhållits som an
talet hemmavarande syskon enligt folk
räkningsmaterialet 1945. Dock är givet
vis antalet äldre syskon mindre tillfreds
ställande redovisat, eftersom åtskilliga 
äldre syskon kan ha flyttat hemifrån. Vid 
studiet av årsklass 1924, där familjestäH-
ningen 1940 vid fyllda 16 års ålder er
hölls, konstaterades att en inte obetyd-
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Tab 2. Testresultatets medelvärde samt 
medelantalet syskon efter faderns yrke 

Jig andel av personerna själva lämnat 
föräldrahemmet. Antalet yngre syskon är 
däremot tillfredsställande angivet och 
enda felkälla torde vara förekomsten av 
avlidna. 

I tab 2 redovisas materialet efter fa
derns yrkesgrupp med angivet testresul
tat och angivet medelantal syskon i de 
olika yrkesgrupperna. Det senare medel
talet visar sådana variationer, som man 
från annat håll (familjestorlek i skilda 
yrkesgrupper) har anledning att vänta. 
Medelantalet syskon är sålunda högst hos 
jordbruksgruppens arbetaregrupp, där
näst hos självägande jordbrukare och ar
betare i stadsnäringarna. Skillnad fram
träder mellan gruppen kvalificerade och 
okvalificerade arbetare. Lägst ligger grup
pen »lägre tjänstemän». 

Testens medelvärde varierar med an
talet syskon och i regel sjunker det med 
stigande antal syskon inom de olika yr
kesgrupperna (tab 3). 

För de två »högsta» yrkesgrupperna, 
grupp S 1 och S 2, framträder inga va
riationer med barnantalet. I övrigt är 
testresultaten betydligt lägre när syskon
antalet är 4 eller därutöver. 

När antalet varierar från 0 till 3 sys
kon kan man däremot inte tala om nå

gon för alla yrkesgrupper fullt likartad 
relativ variation mellan syskonantal och 
testresultat. Inom jordbruksbefolkningen 
är sålunda testresultaten desamma för 0 
—3 syskon. För de tre arbetargrupperna i 
stadsnäringarna (grupperna S 5—S 7) 
framträder däremot en nedgångstendens 
från 0 till 3 syskon. 

Eftersom antalet syskon är ett (om än 
vagt) mått på hur födelsekontroll utövats 
(eller försökt utövas) av föräldrarna 
kan vi konstatera att det i regel förelig
ger en siffermässig positiv relation mellan 
förekomsten av födelsekontroll och de 
vuxna barnens testresultat (tills vidare 
anges blott resultaten av den siffermässi
ga samvariationen medan kausalsamman-
hanget får diskuteras något senare). 

Eftersom förhållandena är olika på 
landsbygd och stad har testresultaten stu
derats mot bakgrunden av hemorten, vil
ken är känd år 1933, 1945 och 1952— 
1953. 

Tab 3. Testresultatets medelvärde efter 
faderns yrke och antal syskon 

Följande grupper har utskilts 
ständigt boende på landsbygd (flytt

ning mellan olika landskommuner möj-

Hg) 
ständigt boende i stad (flyttning mel

lan olika städer möjlig) 
övriga som flyttat en eller två gånger 

mellan landsbygd och stad. 
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T a b 4. Testresultatet i några yrkesgrupper efter hemort 1933—1953 och antal syskon 

(Ib = landsbygd, st = städer) 

Flyttande har högre testresultat än icke 
flyttande och det syns härvidlag som om 
hemorten vid 12-årsåldern är mest ut
slagsgivande för testresultatet. 

Inom de två grupperna ständigt bo
ende på landsbygd och ständigt boende 
i stad föreligger skillnader mellan test
resultaten på cirka 10 enheter i genom
snitt. Gången i testresultat med antalet 
syskon framträder emellertid likartat även 
efter denna uppdelning som tab 4 åskåd
liggör. 

Här redovisas blott grupperna S 6 och 
S 7 (arbetare, kvalificerade arbetare och 
okvalificerade arbetare). 

övriga grupper blir nämligen små vid 
denna uppdelning. 

VI. Utom äktenskapet födda 

Ungefär hälften av de utom äktenskapet 
födda legitimeras. Uppgift om faderns 
yrke saknas i stor utsträckning i födelse
böckerna. Enligt gällande lagstiftning får 
uppgift om faderns yrke icke införas an
nat än efter faderns inför präst avgivna 
erkännande om faderskapet eller när 
domstolsbeslut härom föreligger. Uppgif
terna i födelseböckerna blir ofta införda 
med försening och föreligger därför inte 
alltid i de avskrifter till Statistiska Cen
tralbyrån, som varit källan för insam
landet. 

I den mån personerna blivit legitime
rade föreligger emellertid uppgift om fa

derns yrke år 1945. Av u ä födda med 
angivet testresultat, 742 personer, finns 
följande uppgifter om faderns yrke. 

Den sista gruppen som till största de
len består av inflyttade efter 1945 upp
visar det högsta testresultatet. Detta är 
utan tvivel en selektiv företeelse i det att 
den geografiska rörligheten allmänt sti
ger med den personliga kapaciteten. Den
na grupp utlämnas helt vid följande nog
grannare granskning. I övrigt märks blott 
obetydliga fluktuationer mellan de olika 
grupperna av medelfelens storlek, 

De flesta av de legitimerade legitime
ras något eller några år efter födelsen som 
nedanstående tablå utvisar. 
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T a b 5. Testresultat efter faderns yrke h o s 
u t o m äktenskapet födda 

Grupp I. Legitimerade, faderns yrke angivet i 
födelse boken. 
Grupp I I . Legitimerade, faderns yrke enligt folk
räkningen 1945. 
Grupp I I I . Ej legitimerade, faderns yrke angivet 
i födelseböckerna. Gruppen legitimerade, för
äldrarnas äktenskap upplöst år 1945, har ej med-
tagits. 

Testresultatens variationer med åldern 
vid legitimeringen visar ingen regelbun
den tendens och får betraktas som tillfäl
liga. 

Efter faderns yrkesgrupp erhålls de i 
tab 5 givna data. 

Vid jämförelse inom varje yrkesgrupp 
mellan de tre grupperna framträder inga 
signifikanta skillnader. Man kan också 
visa att skillnaden mellan de ovan angiv
na medeltalen för de tre grupperna efter 
korrektion för fördelningen efter faderns 
yrke fortfarande framstår såsom betydel
selös. 

Ingen skillnad föreligger i testresultat 
mellan gruppen legitimerade och icke le
gitimerade. 

Vad beträffar variationerna efter fa
derns yrkesgrupp är dessa tämligen lik
artade med de variationer som finns för 
de inom äktenskapet födda men ligger 
genomgående lägre. Skillnaderna rör sig 
härvid i genomsnitt om inte fullt 6 en
heter men är större i de högre yrkesgrup

perna och tämligen obefintliga i de läg
re yrkesgrupperna (jfr diagram II, s 
121). 

VII. Testresultat hos personer, vilkas 
föräldrar är gifta 1930—1933 

För ytterligare noggrannare studier har 
utvalts de personer, vilkas föräldrar ingått 
äktenskap åren 1930—1933. (Härvid har 
dock de grupper uteslutits, som tidigare 
omnämnts.) Dessa personer har uppdelats 
i följande mera homogena grupper 

a) födda under äktenskapets åtta förs
ta månader 

b) övriga utan äldre syskon 
c) övriga med ett äldre syskon 
d) övriga med minst två äldre syskon. 

Tab 6. Födda i n o m äktenskapet i vigsel
årgångarna 1930—1933 efter faderns 
yrkesgrupp m m 

a = Födda i äktenskapets åtta första månader, 
b = Övriga utan äldre syskon, 
c = övr iga med ett äldre syskon, 
d = Övriga med flera äldre syskon. 

120 



Antalet personer i olika grupper, jäm
väl efter faderns yrkesgrupp, ges i tab 
6 varvid också genomsnittstestresultaten 
anges. 

De två Testgrupperna S 8 och J 3 re
dovisas inte i detta sammanhang. Vad 
beträffar resultaten i de olika grupperna 
må följande först framhållas. 

Vid jämförelse mellan födda i äkten
skapets åtta första månader och övriga 
utan äldre syskon framträder vissa skill
nader i jordbruksbefolkningens båda 
grupper. Här föreligger en genomsnittlig 
differens av omkring 7 enheter. Medel
felet är dock av storleksordningen 3,5 en
heter. 

Inom yrkesgrupperna S 1—S 4 (när
mast högre klass och medelklass) fram
träder inga egentliga skillnader. Diffe
renserna går åt varierande håll. 

För de tre grupperna S 5—S 7 (hant
verkare och arbetare) är skillnaden inte 
särskilt utpräglad och ligger inom medel
felens gränser. 

Endast beträffande jordbruksbefolk
ningen kan man därför tala om olikheter 
mellan barn födda inom de åtta första 

månaderna och övriga förstfödda i äk
tenskapet. 

En jämförelse mellan grupperna b och 
c, förstfödda utan äldre syskon och per
soner med ett äldre syskon, visar däremot 
genomgående skillnader frånsett grupper
na S 1—S 2, akademiker, lärare, större 
företagare och högre tjänstemän. När 
äldre syskon förekommer i dessa vigsel
årgångar är dessa i stor utsträckning föd
da före äktenskapet. En jämförelse mel
lan denna grupp och gruppen legitime
rade (se diagram II) visar att genom
snittsresultatet inom samma yrkesgrupp 
är detsamma som för födda före äkten
skapet. 

Härav följer att det inte är egenska
pen »född utom äktenskapet» som är ut
slagsgivande utan närmast »egenskapen 
tillhörande syskonskara med något syskon 
fött utom äktenskapet» som är det ut
slagsgivande vare sig de själva är födda 
u ä eller inte. 

Sammanfattning 

Testresultatet varierar med faderns yr
kesgrupp. Inom varje sådan yrkesgrupp 

Diagram It. Testresultatens medelvärde 
efter faderns yrkesgrupp 

Faderns yrke 
2t—590100. SocM April 121 



Tab 7. Bara i stympade familjer samt deras testresultat 

framträder med hänsyn till antalet sys
kon följande relativt generella relationer. 

Med stigande antal syskon sjunker test
resultatet. I syskonskaror med minst fyra 
barn och där sålunda föräldrakretsar inte 
utövat nämnvärd födelsekontroll ligger 
testresultaten betydligt lägre, än när per
sonerna är det enda barnet eller ett av-
två—tre syskon. 

Barn födda före äktenskapet uppvisar 
genomgående lägre testresultat än barn 
födda inom äktenskapet, vare sig de le
gitimerats genom föräldrarnas vigsel el
ler inte. Barn med före äktenskapet föd
da syskon uppvisar i stort sett samma 
testresultat som barn själva födda före 
äktenskapet. 

VIII. Barn i stympade familjer 

Som nämnts uteslöts bl a gruppen »per
sonerna 1945 ej boende hos bägge för
äldrarna». Denna grupp »barn i stympa
de familjer» är ju synnerligen intressant 
men samtidigt mycket heterogen. Efter 
familjeförhållandena 1945 har den upp
delats i ett antal undergrupper varvid de 
i tab 6 givna data erhållits. Då fördel
ningen efter faderns yrke (vid barnets 
födelse) är bekant kan differentiering ef
ter yrket ske. De små talen gör att siff
rorna blir osäkra och anförs inte här. 

Men från dessa fördelningar har uträk
nats ett »förväntat testresultat» enligt 
formeln 

där ni är antalet tillhörande yrkesgrupp 
i och mi är de i tab 3 givna medeltalen 
i motsvarande yrkesgrupp. Det förvänta
de testresultatet är sålunda det som bör 
erhållas om ett slumpmässigt urval om 
ni individer sker från yrkesgrupp i. Dif
ferenserna mellan de observerade och 
förväntade testresultaten har ett medel
fel av storleksordningen 3 0 / ^ . 

I de flesta fall är också differensen av 
denna storleksordning. 

För gruppen »fader änkling» eller 
»moder änka» bör emellertid framhållas 
att yngre barn i stora barnskaror blir 
lättare fader- eller moderlösa (eftersom 
föräldrarna är i högre ålder genomsnitt
ligt sett) och testresultatens variation 
med barnantalet i bestående äktenskap 
medför därför att det observerade test
resultatet ligger något lägre än det för
väntade. 

Grupperna »Boende hos frånskild fa
der» eller »frånskild moder» uppvisar 
inga anmärkningsvärda avvikelser. De 
barn som vid 12-årsåldern tillhör upp-
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lösta äktenskap och kvarbor hos endera 
av föräldrarna får sålunda i stort sett an
ses ha samma testresultat som barn bo
ende hos bägge föräldrarna. 

För gruppen »ej boende hos någon för
älder» ligger det observerade värdet be
tydligt lägre än det förväntade. Några 
alltför långt gående slutsatser torde inte 
kunna dras från detta lilla material och 
här torde också föreligga ett selektions
förhållande, som sätter sin prägel på re
sultatet. 

IX. Demografiska data efter testresultat 

I det föregående har testresultaten stude
rats mot bakgrunden av föräldrarnas de
mografiska data. Det är en indirekt eller 
retrospektiv studie. 

För den första årgång för vilken test
resultat har förelegat (årgång 24) har 
jämväl personens egna demografiska data 
fram till fyllda 29 års ålder följts och stu
derats mot bakgrunden av testresultat. 

Här blir sålunda betraktelsesättet di
rekt eller prospektivt. Från hittills erhåll
na data må följande resultat anföras. An
delen gifta sjunker med fallande testre
sultat. Andelen med legitimerade barn är 
störst i de lägre testklasserna. För grup
pen med enbart folkskola erhålls sålun
da följande genomsnittsdata. Testresulta
ten är för årgång 1924 inte jämförbara 
med testresultaten för årgång 1933 utan 
ligger genomgående lägre. 

Testresultat 
(medeltal) 

ogifta 59,9 
gifta 68,2 
gifta med legitimerade barn . . . 59,9 
gifta med barn födda i äktenskapets 

första månader 66,4 

Här märks klart att barn till utom äk
tenskapet födda har fäder med lägre test

resultat, jämfört med barn födda i äk
tenskapets åtta första månader. 

Skillnaden är i stort sett lika stor som 
den för årgång 1933, retrospektivt obser
verad. Vidare må framhållas att frukt
samheten framträder större i de lägsta 
testresultatklasserna, dvs när fadern har 
lågt testresultat utövas födelsekontroll tro
ligen i mindre utsträckning. 

X. Kort diskussion av resultaten 

Vid tolkningen av de siffermässiga resul
taten måste den interrelation, som före
finns mellan olika faktorer tas i beak
tande. 

Som första faktor har vi föräldrarnas 
personliga egenskaper, vilka delvis kan 
gå i arv till barnen. Några personliga 
data i egentlig bemärkelse föreligger 
emellertid inte för föräldrarna. Blott yr
kesuppgiften för fadern föreligger. Här 
har tillämpats en grov uppdelning i hu
vudgrupper enligt yrket vid födelsen. En 
finare indelning har varit möjlig men vi
sar också att de till olika huvudgrupper 
hörande undergrupperna inte nämnvärt 
skiljer sig åt varför data inte redovisas. 

För modern saknas alla data. 
Antalet syskon och födelsen i relation 

till föräldrarnas vigselar blir på sitt sätt 
ett uttryck för föräldrarnas personliga 
egenskaper, framför allt viljan och för
mågan till födelsekontroll och familje
planering. 

De personliga egenskaperna hos för
äldrarna påverkar hemmets miljö, både 
i ekonomiskt och kulturellt avseende. An
talet barn i hemmet inverkar dessutom 
på miljön. 

Alla dessa tre faktorer, föräldrarnas 
egenskaper, antalet syskon och hemmets 
miljö påverkar slutligen barnets egenska-
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per, i detta fall det observerade testresul
tatet. 

En schematisk modell över sambanden 
skulle därför bli nedanstående 

Att siffermässigt analysera de olika fak
torernas betydelse torde vara helt ogör
ligt men följande resultat må dock poin-
teras. 

I den allmänna diskussionen anges all
tid att barn födda u ä har det svårare 
ställt och uppvisar avvikande egenskaper. 
Detta framkommer också här i form av 
det lägre testresultatet. 

Emellertid, barn födda u ä som blir le
gitimerade avviker inte i testresultat från 
verkligt utomäktenskapliga barn (sedan 
hänsyn så gott sig gjorts tagits till faderns 
yrke). 

Här framträder sålunda inte miljön så
som alltför mycket uteslutande. Man kan 

knappast heller säga att det är de första 
levnadsåren som är utslagsgivande och 
sätter sin prägel på utvecklingen eftersom 
huvudparten legitimeras snart efter fö
delsen och då jämväl barn, födda i ä och 
tillhörande familjer, i vilka utom äkten
skapet födda äldre syskon förekommer, 
uppvisar samma testresultat. 

Här torde föräldrarnas personliga egen
skaper i stället göra sig mera gällande. 
Skillnader finns i varje grupp efter fa
derns yrke och sociala ställning. Intres
sant skulle i detta sammanhang vara att 
jämföra de personliga egenskaperna hos 
modern, när barnet är fött u ä och legi
timerat och när barnet är fött i ä under 
de första äktenskapsåren. Tyvärr går det
ta inte för sig. 

Liknande skillnader återfinns sedan i 
den direkta följdstudien. Vad beträffar 
motvariationen med antalet syskon är 
frågan mera öppen om denna motvaria-
tion återspeglar ett direkt samband mel
lan föräldrarnas egenskaper och barnets 
egenskaper eller indirekt via den med 
växande antal syskon förändrade upp
växtmiljön. Fältet är här mera öppet för 
diskussion och det direkta studiet måste 
fullföljas till betydligt senare ålder än 
vad hittills skett. 

Konsumentprisindex för februari 1959 

Konsumentprisindex för februari 1959 
har av socialstyrelsen beräknats till 152 
(1949 = 100) eller samma tal som gällt 
sedan april 1958. Med två decimaler är 
talet för februari 152,48. 

I tab 1 redovisas indextalen (år 1949 

= 100) för de olika huvudgrupperna 
samt totalindextalen för varje år 1950— 
1958 samt för varje månad februari 1958 
—februari 1959. 

Indextal för olika undergrupper av 
varor och tjänster anges i tab 2, dels för 
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år 1958 och dels för februari 1959 och 
de två närmast föregående månaderna. 
Vidare redovisas den procentuella för
ändringen av indextalen mellan decem
ber 1958 och februari 1959, beräknat på 
indextalen före avrundning till hela tal. 

För de olika i konsumentprisindex in
gående huvudgrupperna är talen för feb
ruari följande (januaritalen inom paren
tes): Livsmedel 163 (164), alkoholhalti
ga drycker och tobak 173 (174), bostad, 
bränsle och lyse 158 (157), därav enbart 
bostad 154 (154) och bränsle och lyse 
165 (161), kläder och skor 124 (125), in
ventarier och husgeråd 134 (133) och di
verse 149 (149). 

Inom livsmedelsposten har mellan ja
nuari och februari prissänkningarna vägt 
avsevärt tyngre än prishöjningarna. Såle

des har nötstek, kalvkött, fläsk och char-
kuterivaror blivit billigare och detsam
ma gäller bl a kaffe, socker, apelsiner 
och citroner. För årstiden jämförelsevis 
höga priser har däremot noterats för 
hönskött, potatis, vitkål, lök m n\. Vidare 
har vissa vinsorter blivit billigare, medan 
inom bränsleposten registrerats en höj
ning av priset på eldningsolja. Inom 
gruppen kläder och skor har nästan ge
nomgående en mindre prissänkning kun
nat noteras. Bland inventarier och diver
se har smärre prisstegringar övervägt. 

Det på februariindexen beräknade 
pensionspristalet, som reglerar de under 
maj utgående indextilläggen på folkpen
sionerna, är oförändrat 124. 

Carl Öberg 

Tab 1. Konsumentprisindex 1950—februari 1959 (Är 1949 = 100)' 

1 Indextalen för varje kvartal och månad 1950—1957 se SocM 1957: 4, sid 255, och 1958: 3, sid 191. 
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T a b 2. Indextal för ol ika undergrupper av varor ar 1958 och december 1958—februari 1959 
s a m t talens procentuel la forändringar december 1958—februari 1959 

1 Beräknad på indextal med två decimaler. Siffran 0 anger en förändring mindre än en halv pro
cent. Avser förändringen mellan indextalen för resp månad och de för den s k långtidsindexen om
räknade indextalen för föregående december. 
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Socialvårdens kostnader och finansiering år 1957 

Socialvårdens kostnader. En översikt av 
utgifterna för olika sociala ändamål i 
Sverige under 1957 lämnas i tab 1. Sam
manställningen är uppgjord i enlighet 
med de principer som uppdragits av en 
nordisk expertkommitté.1 

Översikten omfattar utgifterna för de 
fyra socialförsäkringsgrenarna, nämligen 
sjukförsäkringen, olycksfallsförsäkringen, 
arbetslöshetsförsäkringen och folkpensio
neringen, varjämte redovisas den huvud
sakliga delen av de statliga och kommu
nala utgifterna (inkl landstingens) till 
sociala välfärdsanordningar. De medtag
na utgiftsändamålen framgår av den spe
cifikation som lämnas i tabellens förspalt. 

De skilda verksamhetsgrenarna har i 
tab 1 uppdelats på olika huvudgrupper 
efter de väsentligaste anledningarna till 
behovet av stöd eller hjälp. Efter de fyra 
huvudgrupperna sjukdom (I) , olycksfall 
i arbete (II) , arbetslöshet ( I II) , ålder
dom och invaliditet (IV) har införts en 
särskild grupp för de familjesociala åt
gärderna (V). För sistnämnda grupp är 
motiven av befolkningspolitisk natur, men 
verkningarna av samma art som inom 
den allmänna hjälpverksamheten. Däref
ter följer en grupp (VI) för den allmän
na socialhjälpen. Även bland kostnader
na för försvaret ingår stora utgifter av 
social karaktär. Störst av dessa är ersätt
ningarna till de inkallades familjer (fa
miljebidrag) ; dessa har emellertid ej 
medtagits här, då de mer kan betraktas 
som lön till de inkallade. Däremot har 
medtagits olycksfallsförsäkringens kostna
der för personskador vid militär- och 

1) Nordisk statistisk skriftserie nr 4. Samordnad 
nordisk statistik rörande sociallagstiftningen. Stock
holm 1957. 

krigsolyckor (VII). De sociala ämbets
verkens förvaltningskostnader redovisas 
nederst i tabellen. En uppdelning på oli
ka socialvårdsgrenar är här svår att göra, 
enär resp myndigheter ofta handlägger 
flera olika sociala verksamhetsgrenar. De 
lokala socialvårdsorganens förvaltnings
kostnader däremot ingår i utgifterna för 
den förvaltningsgren som utgör deras hu
vudsakliga verksamhetsområde. 

Inom varje utgiftsgrupp redovisas så
väl statens och kommunernas utgifter till 
resp förvaltningsgrenar som de avgifter 
och premier som arbetsgivare och befolk
ning erlägger. För arbetsgivarnas del är 
dock endast medräknade deras författ
ningsenliga bidrag. Däremot har deras 
frivilliga eller avtalsenliga bidrag till so
ciala ändamål utelämnats. I fråga om 
den enskilda hjälpverksamhet, som på oli
ka områden bedrivs av bl a föreningar 
och stiftelser, redovisas inga andra kostna
der än de offentliga bidrag, som even
tuellt lämnats. I redovisningen ingår 
också ränte- och andra inkomster, som 
socialförsäkringsorganen har av fonder 

0 dyl. 
Utgiftsbeloppen är redovisade netto, 

vilket innebär att inkomster i form av 
ersättningar från de hjälpta frånräknats. 
Beträffande anstalterna innefattar utgifts
beloppen icke deras anläggningskostnader 
utan endast kostnaderna för driften. 

Tab 1 belyser såväl kostnaderna för 
dem som lämnat ekonomiska bidrag som 
värdet för mottagaren av erhållen hjälp. 
1 kol 2—6 anges de belopp som social
vården erhållit av skattemedel från sta
ten (kol 2), av kommuner och landsting 
(kol 3), i form av avgifter från arbets
givare (kol 4) och från enskilda försäk-
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Tab 1. Utgifter för sociala HnAam&l, i tusental kr, under år 1957 
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ringstagare (kol 5). Ökas summan av 
dessa bidrag (kol 6) med ränte- och and
ra inkomster som socialförsäkringsorga
nen har av fonder o dyl (kol 7) och 
minskas med de belopp som deras organ 
överfört till fonder (kol 8), får man fram 
de totala belopp som under året utbetalts 
i sociala utgifter och tjänster (kol 9). 

De totala socialutgifterna uppgick år 
1957 till 6 022,0 milj kr. Detta innebär 
en ökning sedan 1956 med 658,5 milj kr 
(från 5 363,5) eller med drygt 12 %. 

De mest kostnadskrävande sociala verk
samhetsgrenarna är den allmänna hälso-
och sjukvården samt försörjningen av 
åldringar och invalider. Efter dessa båda 
grenar kommer de barna- och familje
vårdande åtgärderna; här är de allmän
na barnbidragen den största posten. 

Utbyggnaden av socialvården har un
der senare år varit inriktad på en utbygg
nad av socialförsäkringarna. Deras bety
delse har också efterhand ökat alltmera. 
De sammanlagda kostnaderna för de fyra 
socialförsäkringsgrenarna, sj ukförsäkring-
en, yrkesskadeförsäkringen, arbetslöshets
försäkringen samt folkpensioneringen, 
uppgick år 1957 till 3 233 milj kr eller 
närmare 54 % av de totala socialutgif
terna. 

En översikt av socialutgifternas storlek 
(i milj kr) för de olika huvudgrupperna 

av utgiftsändamål under de senaste åren 
lämnas i nedanstående sammanställning. 

Vid jämförelse med tidigare år måste 
givetvis hänsyn tas till penningvärdets 
förändringar. Sätter man utgifterna i re
lation till nationalinkomsten, som skett 
på sista raden i tablån, får man ett av 
penningvärdets och försörjningslägets 
förändringar oberoende mått på socialpo
litikens omfattning under olika år. År 
1957 utgjorde socialutgifterna ca 12,4 % 
av nationalinkomsten mot 12,1 % ett år 
tidigare och 10,8 % år 1954. Åren 1948 
—1952 var motsvarande tal 10,5—10,2 % 
samt år 1939 ca 7 %. I medeltal uppgick 
socialutgifterna år 1957 till 817 kr per 
invånare (733 kr ett år tidigare). För en 
familj om två vuxna och två barn utgör 
detta ca 3 250 kr. 

Socialutgifternas finansiering. Kostnader
na för socialvården bestrids huvudsakli
gen av stat, landsting och primärkommu
ner genom skattemedel. Av de totala so
cialutgifterna under 1957, 6 022,0 milj kr, 
kom 48 % på staten (2 924 milj kr), och 
29 % på primärkommuner och landsting 
(1 727 milj kr). Resten utgjordes av av
gifter till socialförsäkringsorganen, näm
ligen 7 % av arbetsgivarnas avgifter till 
sjuk- och olycksfallsförsäkringarna (417 
milj kr) och sammanlagt 16 % av de för-

Socialutgifter 

1 Driftkostnaderna vid ålderdomshemmen, som fr o m 1956 ingår under IV (se tab 1), har tidigare 
redovisats under VI . 
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Tab 2. Kostnadsfördelningen inom de fyra socialförsakringsgrenarna 1957 

Inkl arbetsgivarnas förvaltningsbidrag. 

säkrades avgifter till sjukförsäkringen 
(473 milj kr), arbetslöshetsförsäkringen 
(54 milj kr) och folkpensioneringen (427 
milj kr). Sedan 1956 har ingen föränd
ring inträffat vad gäller huvudmännens 
relativa andel i finansieringen av de so
ciala utgifterna. 

Kostnadsfördelningen mellan olika hu
vudmän är mycket varierande för olika 
grenar av socialvården. Vissa verksam
hetsgrenar finansieras helt av statliga me
del, exempelvis allmänna barnbidragen, 
mödrahjälpen och arbetsförmedlingen. 
På en del områden såsom inom sinnes
sjuk- och sinnesslövården, alkoholistvår
den och ungdomsvården, drivs vissa an
stalter i statlig regi, men i de flesta fall 
handhas verksamheten av lokala organ, 
landsting eller primärkommuner som ef
ter vissa regler erhåller stadiga bidrag till 
kostnaderna. Storleken av dessa bidrag är 
mycket växlande för olika verksamhets
grenar. På vissa områden bedriver där
jämte enskilda föreningar och stiftelser, 
understödda av staten, en livlig verksam
het, exempelvis inom barnavård, vanföre
vård och sjukvård. 

Största delen av statens utgifter går till 
folkpensioneringen (1 243 milj kr), hälso-
och sjukvården (641 milj kr) samt barn
bidragen (536 milj kr). Huvudparten av 

landstingens och primärkommunernas so
cialvårdskostnader kommer på hälso- och 
sjukvård (915 milj kr), folkpensioner 
(301 milj kr), socialhjälpen (223 milj 
kr), skolmåltider (128 milj kr) samt of
fentlig barnavård (101 milj kr). 

De sociala utgifterna har den största 
relativa betydelsen i landstingens budget 
där drygt 90 % av deras nettoutgifter går 
till sociala ändamål. I statens budget hän
för sig drygt en tredjedel och i primär
kommunernas ej fullt en tredjedel av de 
totala nettoutgifterna till socialvården. 

Beträffande de fyra socialförsäkrings
grenarna lämnas i tab 2 en översikt över 
kostnadernas fördelning på olika huvud
män. 

Inom sjukförsäkringen och inom ar
betslöshetsförsäkringen finansieras unge
fär hälften av kostnaderna genom de för
säkrades avgifter. Dessa kassors verksam
het understöds av betydande statsbidrag. 
Den övervägande delen (85 %) av yr
kesskadeförsäkringens kostnader bestrids 
av arbetsgivarna. Staten står för kostna
den för yrkesskadeförsäkringen av sina 
egna arbetare samt dessutom utgifterna 
för vissa dyrtidstillägg, förvaltningskostna
der m m. Kostnaden för folkpensionering
en bestrids till 62 % av staten, till om
kring en femtedel av folkpensionsavgifter 
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samt i övrigt av kommunala bidrag och 
ränteavkastning ur folkpensioneringsfon
den. 

Sedan 1956 har vissa förskjutningar ägt 
rum i fördelningen mellan olika huvud
m ä n vid finansieringen av dessa socialför
säkringsgrenar. Sålunda ha r arbetsgivar-
bidragens andel i fråga om sjukförsäk
ringen stigit från 23 till 28 % och sta
tens andel i fråga om arbetslöshetsförsäk
ringen från 47 till 51 % medan de för
säkrades andel minskat vad gäller sjuk
försäkringen från 51 till 47 % och för 
arbetslöshetsförsäkringen från 46 till 
4 2 % . 

Arbetsgivarnas avgifter till sjuk- och yr
kesskadeförsäkringarna samt arbetarskydd 
utgör endast en del av deras bidrag till 
de sociala välfärdsanordningarna i landet. 

Härtill kommer nämligen en del andra 
utgifter, som inte redovisas i detta sam
manhang men som i ut landet ofta brukar 
räknas med i »social charges». De beta
lar t ex oavkortad lön till sina arbetare 
och anställda under den lagstadgade se
mestern. De har också betydande utgifter 
för hygieniska inrättningar vid företagen. 
Dessa olika utgifter är emellertid ej kän
da till sin storlek. Därtill kommer att 
många företag nedlagt ett betydande ar
bete och stora kostnader på att bereda 
sina anställda goda bostäder. Slutligen 
kan m a n peka på at t de svenska arbets
givarna har avsevärda utgifter för socia
la ändamål i form av kapitalinvesteringar 
för att öka trivseln hos sina arbetare. 

Britta Belo 

Notiser 

Som statistiker vid OEEC:s (Organisationen 
för europeisk ekonomisk samverkan) sekreta
riat tjänstgör fr o m 15 april tf förste aktua-
rien i Socialstyrelsen Marianne Gustavsson. 
Hon skall här främst syssla med jämförande 
undersökningar av pris-, löne- och levnadsför
hållanden i de olika medlemsstaterna. Arbetet 
bedrivs i kontakt med andra internationella 
organisationer och myndigheter. Aktuarie Gus
tavsson är väl bevandrad på arbetsfältet i frå
ga. Alltsedan 1948 har hon arbetat på so
cialstyrelsens statistiska avdelningar med in
dexberäkningar, löne- och omsättningsstatistik 
samt budgetundersökningar. Under ett år 
tjänstgjorde aktuarie Gustavsson även som sta
tistiker vid Internationella arbetsbyrån i Ge
neve, där hon likaså huvudsakligast sysslade 
med internationella levnadskostnads- och real
lönejämförelser. Under ett halvår vistades hon 
i Amerika på stipendium från Marshallorga
nisationen och studerade där statistik rörande 
priser, levnadskostnader, budgetundersökningar 
och sociala förhållanden. 

Arbetslösheten bland kvinnor skall undersökas. 
Göteborgs stads statistiska byrå har enligt be
slut av Göteborgs stadskollegium satt i gång 
en undersökning av sysselsättningsläget för 
kvinnor. 

Läget syns ha utvecklat sig svårare för 
kvinnorna än för männen, kommenterar byrå
chefen i statistiska byrån Alvar Westman i en 
skrivelse till kollegiet. Situationen är betydligt 
allvarligare än vad arbetslöshetssiffrorna anger. 

Erfarenheten visar nämligen att arbetslösa 
kvinnor i stor utsträckning underlåter att an
mäla sig. Särskilt är det fallet med gifta kvin
nor, som har korttidsarbete. Antalet kvinnliga 
arbetstagare i Göteborg i åldrarna upp till 65 
år är något över 80 000 dvs drygt 40 procent 
av samtliga inkomsttagare. I stor utsträckning 
rör det sig om korttids- eller säsongarbete. De 
intervjuade är 800 till antalet och metodiskt 
utvalda bland sådana som 1958 deklarerade 
egna inkomster och som är i åldern 16—65 
år. Man har även sett till att man fått med 
ett tillräckligt antal f d gifta eller ogifta kvin
nor. Intervjuarna — även de enbart kvinnor, 
tjugo till antalet — har ställts till förfogan
de av den statistiska forskningsgruppen vid 
Göteborgs universitet och har varit med om 
sådant jobb tidigare. De intervjuade har na
turligtvis full rätt att begära identitetsbevis. 

Undersökningen skall dels belysa kvinnornas 
läge i den aktuella situationen på arbetsmark
naden, och dels ge en allmän bild av kvinnan 
i förvärvslivet. Till det förstnämnda avsnittet 
hör frågorna om vederbörande nu har arbete 
eller är friställd, om hon sökt arbete på olika 
sätt, om hon skulle vilja underkasta sig om
skolning till yrken som bedöms ha framtiden 
för sig etc. Vidare har efterfrågats om vem 
som sköter familjens barn om de insjuknar, 
om varför den tillfrågade vill ha arbete osv. 

Intervjuerna har utförts under första hälf
ten av april. Resultatet väntas vara färdig-
arbetat före sommaren. 
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Sysselsättningen inom industrin januari—februari 1959 

Socialstyrelsen har sedan flera år tillbaka 
en gång i månaden från företag inom in
dustrin inhämtat uppgifter om sysselsätt
ningsförhållandena för arbetare en dag 
som företagen själva fått välja under an 
angiven redovisningsperiod i slutet av 
månaden.1 Från och med år 1959 har 
en omläggning av statistiken rörande sys
selsättningsförhållandena företagits. 

Liksom tidigare skall uppgifterna avse 
arbetare (såväl heltids- som deltidsan
ställda) inberäknat lagerarbetare, chauf
förer samt förmän som regelmässigt själ
va deltar i arbetet. I redovisningen skall 
icke medtas ingenjörer, verkmästare och 
andra arbetsledare, kontors- och butiks
personal, lagerföreståndare, hemarbetare, 
städerskor och servitriser, skogs- och jord
bruksarbetare. 

Insamlingen av uppgifter till statisti
ken grundar sig från och med år 1959 
på ett stickprovsförfarande. För under
sökningarna av sysselsättningsförhållande
na i januari och februari 1959 har man 
använt en förteckning över ca 7 500 fö
retag (firmor eller arbetsställen) som in
sänt uppgifter till socialstyrelsens syssel
sättningsstatistik i februari 1958. Uppgifts
blanketter utsändes till samtliga i denna 
förteckning upptagna företag med över 
25 anställda arbetare (i genomsnitt under 
år 1957), till samtliga statliga verkstäder 
m m och till vart tionde av övriga före
tag. För februari 1959 begärdes uppgif
ter även från 517 företag, som efter lik
nande grunder uttagits ur en på upp
gifter från kommerskollegium baserad 
förteckning över ca 1 750 företag, som 
hade grupperats efter storlek med led
ning av uppgifter om antalet arbetare år 
1 Jfr SocM, Statistisk Information jan 1959, s 26. 

1954. Bland de ca 3 000 företag i social
styrelsens register, som icke insänt upp
gifter till socialstyrelsens sysselsättnings
statistik för februari 1958, avser styrel
sen att, sedan uppgifter om antalet sys
selsatta arbetare erhållits från kommers
kollegium, företa ett urval efter samma 
principer som använts för de nyss nämn
da företagen. Vidare utför socialstyrelsen 
för närvarande en komplettering av sitt 
register över industriföretag med ledning 
av uppgifter avseende år 1957, vilka finns 
tillgängliga hos kommerskollegium, och 
avser att företa ett urval enligt nyssnämn
da principer även bland de företag, som 
genom denna komplettering tillförs so
cialstyrelsens register. Det bör i detta 
sammanhang påpekas, att i kommerskol-
legii register som regel icke ingår företag 
med mindre än 5 sysselsatta personer. 

Den vid materialets bearbetning till-
lämpade industrigrupperingen ansluter 
sig i huvudsak till den som tillämpas av 
kommerskollegium. Vissa avvikelser före
kommer dock, t ex då företag med flera 
arbetsställen med olika produktionsinrikt
ning inte kan redovisa dessa separat. 

Redovisningen på blanketten skall om 
möjligt avse dels den sista helgfria avlö
ningsperiod i respektive månad för vil
ken bokföringen av löner och arbetstid 
slutförts i så god tid att uppgifter kan 
sammanställas omkring månadsskiftet 
(jfr A, s 136), dels en dag under senare 
hälften av månaden (jfr B, s 137). Re
dovisningsdagen skall icke vara lördag, 
söndag, helgdag, helgdagsafton eller dag, 
då någon större del av personalen är 
frånvarande på grund av korttidsarbete 
(fyradagarsvecka el dyl). 
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Tab 1. Sysselsättning inom industrin januari—februari 1959 

1 I arbete eller frånvarande av personliga skal (grupperna B: 1 + 2, jfr s 137). — J Uppgifterna har 
grupper om mindre än 200 anställda arbetare (faktiskt antal). — ' Grupp B: 1 (jfr s 137). — s Jfr 
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i förekommande fall omräknats till att avse en vecka (jfr s 137). — 2 Indextal har ej beräknats för 
s 138. — 3 Grupp B: 2 i % av grupperna B: 1 + 2 (jfr s 137). 
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T a b 1 (forts). Sysselsättning inom industrin januari—februari 1959 

A. Uppgifter inhämtas om antalet ar
betare, som under avlöningsperioden 
1) varit i arbete (hela eller del av pe

rioden) 
2) haft deltidsarbete (hela eller del av 

perioden, jfr s 139) 
3) haft korttidsarbete (hela eller del av 

perioden, jfr s 139) 
4) lämnat företaget efter uppsägning 

från arbetsgivaren 
5) lämnat företaget på egen begäran el 

dyl 
6) anställts vid företaget. 

I grupp A: 1 skall medräknas alla ar
betare, som varit i arbete någon del av 
perioden, sålunda även de som redovisas 
i grupperna A: 2—6. 

Vidare skall en redovisning ges av 
7) hela antalet under avlöningsperioden 

faktiskt utförda arbetstimmar (inkl 
övertidstimmar) 

8) därav övertidstimmar (jfr s 138). 
Om inom ett företag avlöningsperio

der av olika längd tillämpas för olika 
grupper av arbetare, skall dessa grupper 
redovisas på skilda skrivrader. 
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B. Uppgifter inhämtas även om anta
let arbetare, som redovisningsdagen 
1) var i arbete (inkl frånvarande på 

grund av friskift) 
2) ej var i arbete på grund av sjukdom, 

olycksfall, moderskapsledighet, militär
tjänstgöring, semester, tillfällig ledig
het eller frånvaro utan förfall 

3) ej var i arbete på grund av arbets
brist, maskinfel, materialbrist, repara
tioner o dyl 

4) ej var i arbete på grund av arbets-
konflikt. 

För grupperna B: 1 och 2 skall upp
gifterna avse antalet manliga resp kvinn
liga arbetare var för sig. 

Från statliga verkstäder m m har man 
hittills endast inhämtat uppgifter en
ligt B. 

Med hänsyn till att de redovisade av
löningsperioderna omfattar olika antal 
arbetsdagar, företas vid bearbetningen en 
omräkning av uppgifterna angående an
talet avgångna och nyanställda arbetare 
samt antalet arbetstimmar och övertids
timmar till att avse en (helgfri) vecka. 
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Tab 2. Indextal (uträknade enligt kedjemetod, februari 1958 = 100) för antalet anställda 
arbetare (exkl permitterade) mars 1958—februari 1959 

Vidare gör m a n vid bearbetningen av 
samtliga uppgifter en uppräkning på så 
sätt a t t uppgifterna från företag, som 
utvalts med sannolikheten 1/10, multipli
ceras med 10. 

Beräkningarna i tab 1 och 2 grundar 
sig på uppgifter från »identiska» företag, 
dvs företag som lämnat uppgifter för bå
de januar i och februari 1959. Vid de i 
tab 3 och 4 återgivna beräkningarna för 
dessa månader ha r man även medtagit 
icke identiska företag. V a d beträffar upp
gifterna i tab 1 om det relativa antalet 
övertidstimmar (kol 12—13) må fram

hållas, at t redovisningen på blanketten 
skall avse alla övertidstimmar, både på 
tidlön och ackord, som enligt avtal är 
övertid eller eljest betalas som övertid 
(men ej skifttimmar för vilka skifttill-
lägg men ej övertidstillägg u tgå r ) . 

I tab 2 återges indextal (uträknade en
ligt kedjemetoden, februari 1958 = 100) 
för antalet anställda arbetare (exkl per
mitterade) inom industrin under perio
den mars 1958—februari 1959. 

I tab 3 redovisas antalet under en 
vecka (jfr s 137) avgångna och nyanställ
da arbetare och i tab 4 antalet arbetare 

Tab 3. Antal under en vecka avgångna resp nyanställda arbetare (båda könen, oavsett 
ålder) i procent av totalantalet i arbete varande arbetare 
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Tab 4. Antal arbetare (bada könen, oavsett aider) m e d deltidsarbete resp korttidsarbete 
i procent av totalantalet i arbete varande arbetare 

med deltidsarbete och med korttidsarbe
te under januari och februari 1959 i pro
cent av antalet arbetare som varit i ar
bete under någon del av respektive re
dovisningsperiod. Dessutom återges när
mast motsvarande uppgifter enligt kvar
talsstatistiken över löner och sysselsättning 
för februari, maj, augusti och november 
1958.2 Vid jämförelser mellan uppgifter
na för 1958 och 1959 bör det hållas i 
minnet att anvisningarna på blanketten 
för sysselsättningsstatistiken 1959 icke 
helt överensstämmer med anvisningarna 
för den tidigare kvartalsstatistiken. 

I kvartalsrapporterna om löner och 
sysselsättning 1958 skulle anges antalet 
arbetare som under den redovisade avlö
ningsperioden haft deltidsanställning, 
respektive förkortad arbetstid. Enligt an
visningarna skulle med förkortad arbets
tid avses inskränkning av arbetstiden till 
följd av driftsförhållandena vid företa
get, men icke inskränkningar som sam
manhängde med arbetarnas personliga 
förhållanden; deltidsanställning skulle så-
1 Jfr SocM, Statistisk Information mars 1959, 
s 94—95. 

lunda ej räknas som förkortad arbetstid. 
Dessa anvisningar kan ha uppfattats på 
olika sätt av olika företag. Så t ex är det 
tänkbart, att vissa företag såsom »för
kortad arbetstid» betraktat sådan arbets
tidsförkortning som föranletts av den nya 
arbetstidslagstiftningen.. 

I månadsrapporterna om sysselsättning
en 1959 skall anges antalet arbetare som 
under den redovisade avlöningsperioden 
haft deltidsarbete, respektive korttidsar
bete. Under rubriken »deltidsarbeten 
skall redovisas arbetare som enligt indi
viduell överenskommelse med arbetsgiva
ren har en kortare veckoarbetstid än den 
som eljest är bruklig vid ifrågavarande 
arbete. Med korttidsarbete skall avses in
skränkning av arbetstiden till följd av 
driftsförhållandena vid företaget, dock ej 
inskränkningar, som sammanhänger med 
den nya arbetstidslagstiftningen eller av
tal om generell arbetstidsförkortning el
ler med särskilda bestämmelser om ar
betstiden för treskiftsarbetare, arbetare 
under jord m fl. 

Arved Oksaar 
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Arbetsmarknad och arbetslöshet 

Tab 1. Verksamheten vid arbetsförmedlingarna under februari 1959 

Tab 2. Vid arbetsförmedlingen anmälda arbetslöshetsförsäkrade arbetslösa 
mars 1958—mars 1959 

1 Preliminära uppgifter. 
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Nykterhetsvårdsklientelet under år 1957 

I denna tidskrifts marshäfte, s 81, har 
redovisats samtliga personer som nykter
hetsnämnderna tagit befattning med un
der 1957, inalles 76 031. Bland dessa har 
18 566 räknats som svårare missbrukare, 
dvs 15 § nykterhetsvårdslagen har varit 
tillämplig. För dessa personer har vissa 
individuella uppgifter inhämtats, och re
sultatet av den statistiska bearbetningen 
härav redovisas i det följande. 

Inalles redovisade de kommunala nyk
terhetsnämnderna 11 119 personer som 
kvarstående från år 1956, och 6 889 som 
nytillkomna under 1957. Ärenden för 
558 personer har överförts från annan 
nämnd. De flesta av fallen, 11 949, redo
visas som kvarstående till 1958, medan 
5 840 fall avslutats under 1957 och 777 
fall överförts till annan nykterhetsnämnd. 
Antalet vid 1957 års slut kvarstående fall 

är 7,5 % högre än ett år tidigare. Den 
totala omsättningen på landsbygden och 
i städerna samt för olika kön och civil
stånd redovisas i tab 1. 

Fördelning efter kön, ålder och civil
stånd. Kvinnorna utgör blott en ringa 
del av samtliga (till antalet 709 eller 
3,8 % ) . Antalet kvinnor har emellertid 
ökat mycket kraftigare än antalet män 
på senare år. Medan antalet kvarstående 
fall vid slutet av 1957 för männen var 
7 % fler än ett år tidigare, var motsva
rande för kvinnorna 17 %. 

Klientelets fördelning efter civilstånd 
på landsbygden och i städerna framgår 
av efterföljande tablå. För att belysa 
frekvensen inom de olika civilstånden re
dovisas dessutom antalet fall per 1 000 
invånare mellan 20 och 80 år. 

Tab 1. Omsättningen inom olika kön och civilstand 
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något större för kvinnorna än för män
nen. 

Den relativa frekvensen av ingripan
den är i alla åldersklasser större för de 
ogifta än för de gifta. Särskilt stor är 
denna skillnad i de mellersta åldrarna i 
städerna. Det största talet redovisas, som 
framgår av tab 3, för ogifta män i stä
derna i åldern 55—59 år med 46,9 per 
1 000 män i dessa åldrar, vilket är mer 
än 5 gånger större än för gifta män i 
samma ålder och 6 gånger större än för 
ogifta män på landsbygden i samma ål
der. 

Fördelning efter olika indikationer. För 
att 15 § nykterhetsvårdslagen skall kun
na tillämpas fordras dels att hemfallen
het åt alkoholmissbruk är konstaterad, 
dels att minst en av de i denna paragraf 
omnämnda specialindikationerna är för 
handen. Vilka dessa indikationer är, 
framgår av tab 4, där indikationerna 1— 
7 är hänförliga till 15 § Nvl. 

Den vanligaste indikationen är nr 4 
(ur stånd att ta vård om sig själv). För 
nära 40 % av samtliga personer har den
na angetts. Därnäst vanligast är återfalls-
fylleristerna (ind 6) med 32 % och de 

Tab 2. Klientelets åldersfördelning 

Särskilt de frånskilda har en mycket 
hög frekvens inom nykterhetsvårdsklien-
telet. Per 1 000 frånskilda återfinns så
lunda 24 i detta klientel. För de ogifta 
var motsvarande siffra 6, för de gifta 
drygt 2 samt för änklingarna och änkor
na något under 2. För männen var frek
vensen 7,2 per 1 000, för kvinnorna en
dast 0,3. 

I tab 2 redovisas nykterhetsvårdsklien-
telet uppdelat efter åldersklasser. Man 
observerar särskilt de höga frekvenserna 
i de mellersta åldersgrupperna: inemot 
45 % av samtliga fall är mellan 35 och 
50 år. Någon större skillnad mellan lands
bygd och städer föreligger inte, dock är 
spridningen något större på landsbygden. 
Koncentrationen till mellanåldrarna är 
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Tab 3. Antal fall per 1 000 invånare inom olika åldersklasser och civilstand 

dåliga försörjarna med 22 % (ind 2). 
Vid en jämförelse med 1956 kan man 
konstatera en fortsatt ökning av den re
lativa andelen farliga alkoholister (från 
8,4 % år 1955 till 11,4 % år 1956 och 
11,9 % år 1957). Samma tendens upp
visar de hjälplösa (33,6 %, 37,5 % resp 
38,7 %) och återfallsfylleristerna (26,9 
%, 28,1 % resp 31,5 % ) . En minskning 
av den relativa andelen kan konstateras 

för de dåliga försörjarna (26,5 %, 24,0 
% resp 21,7 % ) . Vissa differenser före
ligger mellan landsbygd och städer, 
främst i fråga om de farliga, vilka på 
landsbygden utgör 18 %, men i städerna 
blott 10 % av samtliga samt i fråga om 
dem som återtagits på anstalt för brott 
mot utskrivningsbestämmelserna (ind 8), 
vilka på landsbygden utgjorde 3 %, i 
städerna 7 %. 

Tab 4. Antal fall med olika indikationer pa landsbygd och i städer 
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Tab 5. Antal fall med olika indikationer inom olika civilstånd 

För en och samma person har ibland 
flera indikationer angetts och i dessa fall 
har samtliga räknats. Härigenom blir to
talantalet fall inte lika med summan av 
de olika indikationerna och summan av 
den relativa fördelningen blir större än 
100. 

Det ligger i de olika indikationernas 
karaktär att vissa av dem kommer att 
dominera för vissa civilstånd. Så är t ex 
de gifta alkoholmissbrukarna antingen 
våldsamma och misshandlar sin familj 
eller försummar att underhålla den. I 
förstnämnda fallet betecknas vederböran
de som farlig, i sistnämnda som dålig för-
sörjare. Bägge dessa indikationer är be
tydligt sällsyntare bland de icke gifta al
koholmissbrukarna, vilka oftare är ute 
och blir tagna för fylleri, varför ett rela
tivt stort antal av dessa blir rubricerade 
som återfallsfyllerister. De hjälplösa har 
den högsta frekvensen bland änklingar
na, vilket givetvis sammanhänger med 
dessas högre genomsnittsålder. I tab 5 
redovisas klientelet fördelat efter indika
tion och civilstånd. Av de ogifta har hälf
ten betecknats som återfallsfyllerister, och 
38 % som hjälplösa, av de gifta har 
43 c/c betecknats som dåliga försörjare 
och 35 % som hjälplösa samt inemot 
20 % som farliga. Bland änklingarna och 
änkorna har över hälften rubricerats som 

hjälplösa. Inom detta civilstånd har rätt 
många angetts som störande (16 % ) . 

Det ligger även i de olika indikatio
nernas karaktär att vissa blir domineran
de i vissa åldrar. Av dem som är under 
25 år har sålunda ca 65 % betecknats 
som återfallsfyllerister och drygt 28 % 
som hjälplösa, i mellanåldrarna 40—50 
år är knappt 40 % hjälplösa, 28 % åter
fallsfyllerister, inemot 25 % dåliga för
sörjare samt omkring 13 % farliga. Av 
dem som är över 60 år har drygt 45 % 
betecknats som hjälplösa, 24 % som åter
fallsfyllerister, ca 15 % som grovt störan
de och ungefär lika många som dåliga 
försörjare. 

Olika slag av åtgärder. Vissa siffror som 
belyser klientelets fördelning efter de oli
ka åtgärder som nykterhetsnämnderna 
vidtagit, har sammanställts i tab 6. I de 
fall då mer än en åtgärd vidtagits mot 
en och samma person, har vederbörande 
redovisats under var och en av åtgär
derna. 

I första hand söker nykterhetsnämn
derna i allmänhet att uppnå avsett re
sultat på annat sätt än genom vård på 
allmän vårdanstalt för alkoholmissbru
kare. Av redovisade 18 566 personer har 
sålunda 16 633, dvs inemot 90 % av 
samtliga varit föremål för öppen vård, 
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Tab 6. Klientelets fördelning på olika åtgärder 

dvs ingripanden som ej syftat till anstalts
vård. Motsvarande tal för år 1956 var 
83 °fc- De flesta av dessa personer har 
inte varit föremål för några ytterligare 
åtgärder, men mot 6 717 har även sträng
are sådana (syftande till eller innebäran
de intagning på vårdanstalt) måst vid
tas. Detta innebär en rätt kraftig ökning 
sedan närmast föregående år (51 % ) . 
Anledningen härtill torde sammanhänga 
med ökningen i antalet vårdplatser och 
därmed större möjligheter att tillgodose 
vårdbehovet. 

Övervakning utan samband med be
slut om intagning på vårdanstalt har vid
tagits mot 9 685 personer (föregående år 
8 260). I samband med att anstånd för 
intagningsbeslut beviljats, har 1 330 per
soner stått under övervakning (1 166). 
Härtill kommer 1554 personer (1185) 
som under redovisningsåret varit föremål 
för bägge ovannämnda slag av övervak
ning. 

I efterföljande sammanställning redo

visas den tid som övervakningen varat. 
Här har endast medtagits de fall för vil
ka övervakningen avslutats under året, 
antingen genom att ärendet avskrivits el
ler genom att vederbörande tagits in på 
en vårdanstalt. För de flesta, omkring 
70 % av samtliga, hade övervakningen 
varat högst ett år. Den genomsnittliga 
längden för övervakningen var för »van
liga» övervakade 12,0 månader och för 
dem som stått under övervakning i 
samband med beslut om intagning på 
vårdanstalt 8,6 månader. De som har 
haft bägge dessa slag av övervakning har 
i genomsnitt 17,2 månader. För dessa 
sistnämnda torde gången i allmänhet va
ra den, att nykterhetsnämnden börjat 
med en vanlig övervakning, men på 
grund av att den visat sig otillräcklig har 
det blivit nödvändigt att ansöka om in
tagning på vårdanstalt. 

Hur den medicinska alkoholistvården 
kraftigt utvecklats under senare år bely
ses av att år 1957 vårdades 2 873 perso-
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ner på sjukhus. Motsvarande siffror för 
åren 1956 och 1955 var 2 557 och 1 587. 
Poliklinikbehandling har 5 233 personer 
varit föremål för under 1957 (1956: 
4 307 och 1955: 3 197). Observera att 
dessa siffror endast gäller de fall där 15 § 
Nvl varit tillämplig. Bland de övriga fal
len, dvs då nykterhetsnämnderna enbart 
vidtagit hjälpåtgärder — det gällde år 
1957 sammanlagt 27 391 personer — tor
de särskilt poliklinikfallen ha varit betyd
ligt vanligare än bland de svårare fallen. 

I nykterhetsvårdslagen som trädde i 
kraft den 1 oktober 1955 omnämns inte 
åtgärden avstängning från rätt att inkö
pa alkoholhaltiga drycker i 15 §, varför 
dessa åtgärder ej togs med i årsstatisti
ken. Fr o m den 1 juli 1957 infördes 
emellertid ånyo, i 14 §, 2 mom i denna 
lag, befogenhet för länsnykterhetsnämnd 
(i vissa fall kommunal nykterhetsnämnd) 
att avstänga en person från sådana in
köp, varför uppgifter härom åter särre-
dovisas. Sådant förbud har under 1957 
utfärdats för 5 690 personer. 

Under 1957 var 4 148 personer före
mål för något annat slag av åtgärd än de 
ovan nämnda (föregående år 3 354 per
soner) . Det har här rört sig om hjälp till 
ombyte av arbete eller vistelseort, an
skaffande av ny bostad, omskolning eller 
dylikt. 

Den relativa fördelningen av olika slag 
av hjälpåtgärder företer vissa skillnader 
mellan landsbygd och städer. Framför 
allt poliklinikbehandling men även sjuk
husvård är vanligare i städerna, medan 
avstängning tillgripits något oftare av 
landsbygdens nykterhetsnämnder. Den 
relativa andelen personer som varit fö
remål för olika slag av hjälpåtgärder på 
landsbygden och i städerna framgår av 
nedanstående tablå. 

Hur de olika hjälpåtgärderna fördelar 
sig efter klientelets ålder framgår av tab 
7. Övervakning är vanligast i de yngsta 
åldrarna och den relativa andelen perso
ner som stått under övervakning sjunker 
i stort sett med högre ålder. Poliklinikbe
handling och sjukhusvård är vanligast i 
de mellersta åldrarna, medan den relati
va andelen personer som fått inköpsför
bud stiger med åldern. 
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Tab 7. Antal fall med olika åtgärder fördelade efter aider 

5 602 personer har under 1957 varit 
inskrivna på vårdanstalt för alkoholmiss
brukare, de flesta på länsstyrelses reso
lution. Endast 18 % hade på egen ansö
kan vårdats på dylik anstalt. Nedgången 
i den relativa andelen frivilligt intagna 
i jämförelse med tidigare år samman
hänger med platsbristen på anstalterna. 
Frivillig intagning är något vanligare 
bland kvinnor än bland män. På grund 
av att kvinnorna till antalet är så få kan 
emellertid rena tillfälligheter spela in. 
Skillnaderna mellan landsbygd och stä
der samt mellan olika civilstånd i fråga 
om antal intagna på egen ansökan fram
går av efterföljande tablå. 

Den genomsnittliga vårdtiden för de 
personer som under 1957 utskrivits (ej 
försökspermitterats) uppgick till 18,0 må
nader (i städerna 18,3 samt på landsbyg
den 16,7 månader). Vårdtiden var avse
värt längre för dem som intagits på läns
styrelses beslut (20,5 månader) än för 
dem som intagits på egen ansökan (10,7 
månader). Detta sammanhänger främst 
med det förhållandet att de tvångsintag
na i åtskilliga fall kan kvarhållas betyd
ligt längre än de frivilligt intagna, för 
vilka maximitiden är ett år. De redovisa
de vårdtiderna har i allmänhet ej full
gjorts i en följd, utan avbrutits av för
sökspermissioner. Av de 2 035 utskrivna 
personerna har uppgift om försöksper
missionernas längd lämnats för 1 849. I 
genomsnitt hade dessa varit permittera-
de något mer än hälften av den tid som 
inskrivningen varat (10,3 månader av 
18,0). 

Slutligen kan nämnas, att eftervård, 
dvs övervakning eller annan åtgärd i 
samband med utskrivning från vårdan
stalt vidtagits mot 1 849 personer. Av 
dessa hade 358 inte varit föremål för någ
ra andra slag av åtgärder under 1957, då 
de utskrivits under ett tidigare år. 

Thore Granqvist 
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Test results against a background of different 
social and demographic data 
The number of siblings and births in relation 
to the parents ' year of marriage is an expres
sion, in its way, of the personal qualities of 
the parents, above all their will and ability to 
carry out birth control and family planning. 
The personal qualities of the parents influence 
the home environment, both in economic and 
cultural respects. In addition, the number of 
children in a home effect the environment. All 
these factors: the personal qualities of the 
parents, the number of siblings and the home 
environment finally all influence the personal 
qualities of the child. 

These are some of the observations that may 
be drawn from the findings obtained in the 
inquiry described here. This inquiry, which 
was conducted by the Lund Statistical Institu
tion, is a continuation of the generation studies 
of a number of age groups of conscripts, these 
studies being intended to throw light on the 
variation of fertility with the ability or »in
telligence» of the parents. 

As no data on ability is available, studies of 
fertility and schooling in combination have 
instead been made in various countries, not 
least in Sweden. However the large group, 
»persons with primary school education only» 
is extremely heterogeneous. Now that psycho
logical group tests are becoming more and 
more common, there is greater scope for in
tensive studies in this field. As test results in 
large numbers can only be obtained for 
school-children and, during recent years, for 
conscripts, it has not yet been possible to make 
direct studies of the connexion between test 
results on the one hand, and marital status and 
the size of the family when grown up, on the 
other. Such studies necessitate a follow-up 
inquiry covering young people from the time 
they are growing up to the age at which no 

further appreciable change in family condi
tions may be expected. 

In Sweden, demographic studies in this 
field were commenced when a group test of 
conscripts was introduced as from iy44 (i.e. 
for persons born in 1924 or after) . At the 
Lund Statistical Institution a long-term pro
gramme has been embarked on, generation 
studies of a number of age groups of con
scripts being the object. For the 1924 birth-
year group, the relationship between test scores, 
marital status and the number of children up 
to the end of 1953, has been obtained and 
later described in the British Journal , »Popu
lation Studies». 

Some preparatory work has been done for 
later year groups. As direct studies take a long 
time, their findings not being available for 
decades, the studies of the relation between 
demographic factors and test results have also 
been carried out indirectly by the examination 
of the subject's test results and how many 
siblings he had. I n doing so, it is presupposed 
subconsciously that the subject's test results to 
some degree reflect the parents ' abilities and 
other qualities and are a measure of the fer
tility or the parents ' marriage by means of the 
number of siblings. The data obtained, how
ever, only holds good for the group in the 
adult population tnat has married and has at 
least one child born of the marriage. 

Foreign results have shown that there is a 
negative connexion between test results and 
the number of siblings. This article by Profes
sor Quensel shows that in Sweden the same 
relationship could be shown for 1924, this 
variation persisting, though somewhat reduced 
in size, even if there was an examination of 
the connexion in various groups according to 
the father's occupation. The inquiry was how
ever subject to certain deficiences as the 
number of siblings was taken as the number of 
siblings at home according to the material re
corded in the census of population in 1940 
when the subjects were themselves over 16 and 
their older siblings had left their home to a 
far greater extent. 

This connexion has been studied again for 
a later year group, men born in 1933 and 
registered as conscripts, in two selected coun
ties. T h e first results of this survey are pre
sented in this article, the test results of the 
conscripts having been studied against a back
ground of 1) birth — legitimate or illegitimate 
2) the year of their parents ' marriage 3) 
father's occupational group 4) how many 
siblings they had. Page 113. 
Employment in mining and manufacturing, 
January—February 1959 

Beginning with January 1959, the statistics 
of employment compiled by the Social Wel
fare Board include certain new items referring 
to one pay period (hours worked, overtime, 
part-time work and reduced hours of work) 
over and above the items previously included 
(number of workers actually at work, absent 
for personal reasons, etc.) . Page 133. 

Trycklov 25 april 1959 
Fria 1 krona 

KUNGl. SOKTR. STHLM I t » »0100 
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Frånvaro inom industrin under veckan 
23-29 november 1958 

Hösten 1958 utförde socialstyrelsen en 
undersökning angående sysselsättning och 
frånvaro från arbetet under veckan 23— 
29 november bland arbetare inom in
dustrin. Liknande undersökningar har se
dan hösten 1947 företagits en eller två 
gånger om året (sedan 1956 en gång 
varje höst). 

Den här redovisade undersökningen1 

omfattade ett urval bland de företag som 
medverkat i styrelsens undersökning rö
rande sysselsättningen inom industrin i 
augusti 1958. I urvalet ingick samtliga 
företag med mer än 100 arbetare, vart 
femte företag med 26—100 arbetare och 
vart tionde företag med 1—25 arbetare. 
Uppgiftsblankett tillställdes inalles 1 863 
företag, och bearbetningsbara svar in
kom från 1 712 företag. 

Uppgifterna skulle endast avse arbe
tare, inberäknat lagerarbetare, chauffö
rer samt förmän, som regelmässigt själ
va deltog i arbetet. Redovisningen skul
le icke uppta ingenjörer, verkmästare 
och andra arbetsledare, kontors- och bu
tikspersonal, lagerföreståndare, hemar
betare, städerskor och servitriser, skogs-
och jordbruksarbetare samt ej heller del
tidsarbetare, dvs arbetare som enligt in
dividuell överenskommelse med arbets
givaren normalt hade en kortare vecko
arbetstid än den som eljest var bruklig 
vid ifrågavarande arbete. Inkallade till 
militärtjänstgöring (vare sig inkallelsen 
avsåg repetitionsövning, värnpliktstjänst-

1 Vissa preliminära resultat har tidigare redo
visats i Meddelande från socialstyrelsens byrå för 
löne- och sysselsättningsstatistik 1959: 4 och 
1959: 12. 

göring eller annan militärtjänstgöring), 
lediga i samband med barnsbörd och se
mesterlediga arbetare skulle ej heller re
dovisas. Däremot skulle sådana arbeta
re medtas som på grund av driftsförhål
landen, avsättningssvårigheter e d hade 
förkortad arbetsvecka. 

På blanketten skulle för varje dag un
der veckan uppges antalet manliga och 
kvinnliga arbetare fördelade på följan
de grupper: 

1) i arbete hela arbetsdagen 
2) ej i arbete under dagen på grund 

av. 
a) sjukdom eller olycksfall 
b) andra personliga förhållanden 
c) andra orsaker2 

3) ej i arbete del av arbetsdagen på 
grund av: 
a) sjukdom (inklusive olycksfall) 

eller andra personliga förhål
landen 

b) andra orsaker3 

I grupp 1 skulle redovisas arbetare 
som varit i arbete hela arbetsdagen, dvs 
minst det för respektive dag föreskrivna 
antalet arbetstimmar på ordinarie tid. 

Arbetare som deltagit i nattskiftsarbe
te skulle redovisas (i grupp 1 eller 3) 
för den dag då nattskiftet avslutades. Ar-

2 Här skulle enligt anvisningarna redovisas arbe
tare som icke varit i arbete under dagen på grund 
av friskift, på grund av reducerat antal arbets
dagar under veckan (t ex fyra- eller femdagars
vecka) eller eljest på grund av driftsförhållandena 
vid företaget (permittering i samband med drifts
inskränkning, maskinfel, materialbrist e d) . 
3 Här skulle redovisas arbetare som varit från
varande del av arbetsdagen på grund av drifts
förhållandena vid företaget (strömavbrott, maskin
fel e d) . 
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Tab 1. Antal arbetare frånvarande hela dagen i procent av samt l iga arbetare exkl d e m 
s o m var frånvarande på grund a v driftsförhållanden vid företaget 

A = frånvarande av personliga skäl 
B = frånvarande på grund av sjukdom eller olycksfall 
C = frånvarande av andra personliga skäl än sjukdom och olycksfall 

1 Genomsnitt per dag. 

betare som en viss veckodag påbörjat 
nattskiftsarbete på kvällen men icke ut
fört något arbete tidigare under dagen 
skulle för denna dag redovisas som från
varande (i någon av grupperna 2 a—c). 
Frånvaro från nattskiftsarbete skulle re-
redovisas (i grupp 2) den dag då natt
skiftet avslutades. 

Vid för sen ankomst, som överstigit 
1/2 timme eller som föranlett löneav
drag, skulle arbetaren redovisas i grupp 
3 a. 

På blanketten fanns bl a följande 
fråga: »Har arbetstiden under redovis
ningsveckan varit förkortad till följd av 
driftsförhållanden, avsättningssvårigheter 
e d: för samtligare arbetare? — vid vis
sa avdelningar?» En sammanställning av 
svaren på denna fråga har redovisats i 
Meddelande från socialstyrelsens byrå 
för löne- och sysselsättningsstatistik 
1959: 4. 

Vid bearbetningen av materialet före
togs en uppräkning på så sätt att uppgif
terna från företag, som uttagits med san

nolikheten 1/5 eller 1/10, multiplicerades 
med respektive 5 och 10. 

De i tab 1—5 redovisade frekvenstalen 
har erhållits genom att grupperna 2 a, 
2 b, 2 a + b och 3 a var för sig satts 
i förhållande till grupperna 1, 2 a, 2 b, 
3 a och 3 b tillsammantagna. 

I tab 1 återges frånvarofrekvensen en
ligt undersökningarna hösten 1955— 
hösten 1958 inom metallindustrin samt 
inom textil- och beklädnadsindustrin. 
Vid jämförelser mellan de olika åren bör 
hållas i minnet, att både urvalsmetoden 
och anvisningarna på blanketterna un
dergått vissa förändringar. Sålunda re
dovisades arbetare, som var frånvarande 
på grund av friskift, vid undersökning
arna 1955—1957 i grupp 1 men i 1958 
års undersökning i grupp 2 c. 

Av tabellen framgår, att frånvaron på 
grund av sjukdom och olycksfall (anled
ning B) var större under år 1957 än un
der de andra år som jämförelsen avser, 
vilket torde kunna tillskrivas den epide
miska influensa som härjade i stora de-
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Tub 2. Procentuella antalet frånvarande från arbetet hel dag i n o m olika industrigrupper 

M—F = måndag—fredag (genomsnitt per dag), M = måndag, F = fredag, L = lördag 

Genomsnitt per dag under perioden 23—29 november 1958. 

Tab 3. Procentuella antalet frånvarande från arbetet del av dag inom olika industrigrupper 

M—F = måndag—fredag (genomsnitt per dag), M = måndag, F = fredag, L = lördag 
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T a b 4. Procentuella antalet frånvarande från arbetet he l dag på grand av personl iga skäl 
i n o m olika storleksgrupper av företag 

M—F = måndag—fredag (genomsnitt per dag), M = måndag, F = fredag, L = lördag 

lar av landet under hösten 1957. Från
varon av andra personliga skäl än sjuk
dom och olycksfall var genomgående läg
re 1958 än 1955 och 1956. 

I tab 2 redovisas för samtliga indu
strigrupper det procentuella antalet arbe
tare, som under perioden måndag—fre
dag samt under var och en av dagarna 
måndag, fredag och lördag varit från
varande hel dag av personliga skäl (grup
perna 2 a + 2 b), på grund av sjuk
dom eller olycksfall (grupp 2 a) eller 
av andra personliga skäl än sjukdom 
och olycksfall (grupp 2 b). Av tabellen 
framgår att frånvaron genomgående var 
större bland kvinnor än bland män och 
att sjukdom och olycksfall dominerade 
bland de personliga skälen till frånvaro. 
Siffrorna ger också vid handen, att inom 
vissa industrigrupper frånvaron var hög
re på fredagen än på måndagen. 

I tab 3 anges det procentuella anta
let arbetare, som var frånvarande del 
av arbetsdagen, med fördelning på olika 
industrigrupper. Relationstalen varierar 
efter kön och veckodagar i stort sett på 
samma sätt som frånvaron hel dag men 
på en lägre nivå. Vidare visar siffrorna, 

att fredagsfrånvaron var relativt stor 
bland kvinnorna. 

I tab 4 redovisas det procentuella an
talet frånvarande hela arbetsdagen vid 
företag av olika storlek. Där framgår, att 
frånvarofrekvensen genomgående var läg
re i mindre företag än i större. 

I tab 5 har sammanställts uppgifter 
om det procentuella antalet frånvarande 
hel dag bland arbetare med respektive 
6 och 5 dagars arbetsvecka. 

Tab 5. Procentuella antalet frånvarande från 
arbetet hel dag bland arbetare m e d 6 respek
tive 51 dagars arbetsvecka 

M—F = måndag—fredag (genomsnitt per dag), 
M = måndag, F = fredag, L = lördag 

1 Femdagarsvecka med fri lördag. — "- Se not 1, 
tab 2. 

Arved Oksaar 
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Ålderdomshemmen år 1957 

Antal ålderdomshem och platsantalet. 
Vid slutet av år 1957 fanns i riket 1 370 
ålderdomshem med 40 168 platser, var
av 1 175 hem med 25 434 platser på 
landsbygden samt 195 hem med 14 734 
platser i städerna. I jämförelse med när
mast föregående år har antalet hem ökat 
med 12 och antalet platser med 856. I 
nedanstående sammanställning har åter-
getts förändringarna sedan föregående år 
i platsantal för de olika avdelningarna. 

Den sedan en del år pågående minsk
ningen av antalet platser på specialav
delningarna för sinnessjuka och kroniskt 
sjuka har fortsatt, medan platsantalet på 
de ordinärt till ålderdomshemmen hö
rande sjukavdelningarna ökat. På de ef
ter 1947 års ålderdomshemsreform nyan-
ordnade hemmen finns inga specialav
delningar, utan en del hem är försedda 
med en mindre sjukavdelning, avsedd för 
hemmets egna pensionärer. 

Av de 1 370 hemmen hade 1 292 inga 
specialavdelningar, 17 hem hade särskild 
sinnessjukavdelning och 71 hem särskild 
kronikeravdelning. På 72 hem fanns en 
ordinärt till ålderdomshemmen hörande 
sjukavdelning. 

Antalet platser i enkelrum har även 
under 1957 fortsatt att öka, beroende på 
att i de nya hem som numera tillkom

mer en mycket stor del av platserna är 
enkelrum. Sålunda uppgick antalet plat
ser i enkelrum vid slutet av år 1957 till 
13 845 (34 % av samtliga). Ett år tidi
gare var antalet 12 250 (31 % ) . Antalet 
enkelrum var väsentligt lägre på special
avdelningarna än på de egentliga ålder
domshemmen, något som är helt natur
ligt då de förstnämnda är sjukavdelning
ar. På egentliga ålderdomshem utgjorde 
sålunda enkelrumsplatserna 37 %, på 
sinnessjukavdelningarna och på de övri
ga sjukavdelningarna 16 % samt på kro
nikeravdelningarna 10 %. Den relativa 
andelen enkelrum uppgick till 62 °/c på 
de nyanordnade hemmen, men blott till 
omkring 20 % på dem som tillkommit fö
re 1925. 

Hemmens storlek och beläggning. Av 
samtliga hem hade 34 % högst 15 plat
ser och ca 75 % högst 30 platser. På des
sa hem fanns 14 resp 44 % av samtliga 
platser inrymda. I hela riket fanns 35 
hem med över 100 platser; de inrymde 
emellertid 20 % av totala platsantalet. 
Överst på nästa sida ges en sammanställ
ning av ålderdomshemmens fördelning i 
storleksgrupper samt antalet platser totalt 
och i enkelrum inom var och en av dessa 
grupper. 
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Hela antalet vårdtagare på hemmen 
vid slutet av åren 1956 och 1957 fram
går av följande sammanställning, som 
även visar den faktiska beläggningen vid 
dessa tidpunkter och medelbeläggningen 
per dag under 1957. 

Sammanlagt utgjorde antalet vårdda
gar på de olika typerna av avdelningar 
under 1957 ca 12,9 milj, vilket innebär 
att antalet vårdtagare på rikets ålder
domshem i genomsnitt var 35 400 per 
dag. 

I medeltal har 88 % av platsantalet 
utnyttjats under 1957, dvs samma pro
centtal som ett år tidigare. Genomsnitts
beläggningen är något högre på special
avdelningarna än på de egentliga ålder
domshemmen. 

Av de 1 349 ålderdomshem för vilka 
genomsnittsbeläggningen under år 1957 
beräknats (21 hem hade ej varit i bruk 
hela året, varför de uteslutits här), hade 
16 (1,2 %) en beläggning som under
steg 50 %. Mellan 50 och 100 % belägg
ning redovisas av 1 151 eller 85 % av 

hemmen. Överbelagda var 182 hem. För
delningen efter den genomsnittliga be
läggningen för olika stora hem framgår 
av tablån överst på s 159. 

En beräkning av den genomsnittliga 
beläggningen för hem av olika storlek ger 
vid handen att den högsta beläggningen 
redovisas av hemmen med 76—100 plat
ser (92,0 %) och den lägsta av de minsta 
hemmen med högst 10 platser (83,1 % ) . 

Den genomsnittliga beläggningen på 
ålderdomshemmen (egentliga hem plus 
de särskilda sjukavdelningarna) var högst 
i Gotlands län och Västernorrlands län 
med 94,5 resp 94,2 %. Övriga län med 
en beläggning överstigande 90 % är: 
Blekinge, Kristianstads, Västmanlands, 
Gävleborgs, Jämtlands samt Västerbot
tens. Den lägsta beläggningen har Stock
holms stad samt Jönköpings och Hallands 
län med resp 80,2, 80,9 och 81,6 %. 

Platsantalet på ålderdomshemmen i re
lation till folkmängden över 70 år vi
sar rätt stora variationer mellan olika 
län. I genomsnitt för hela riket fanns på 
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ålderdomshemmen 73,3 platser på 1 000 
åldringar (specialavdelningarna för sin
nessjuka och för kroniskt sjuka är ej in
räknade) . Gotlands län har det lägsta 
antalet platser i relation till folkmäng
den över 70 år, nämligen 46 °/oo- Låga 
tal redovisas även av Stockholms stad 
och av Malmöhus län med 56 °/oo samt 
Jönköpings län med 58 °/oo- Västernorr
lands och Västmanlands län har de re
lativt flesta vårdplatserna med resp 105 
och 98 per 1 000 personer över 70 år. 

Hemmens ålder. M a n kan skilja på två 
olika grupper av ålderdomshem, de nya 
som tillkommit efter 1957 års ålder
domshemsreform samt övriga hem. De 
förstnämnda utgjorde vid utgången av år 
1957 sammanlagt 281, medan de övriga 
till antalet var 1 089. Skillnaden i storlek 
är betydande; de 281 nya hemmen om
fattade sålunda 12 189 platser (dvs 43 
platser i genomsnitt per hem) , medan de 

äldre hemmen sammanlagt inrymde 
27 979 platser (i genomsnitt 26 platser 
per hem) . En översikt av antalet hem 
och antalet platser ävensom antalet en
kelrum i hem av olika ålder lämnas i 
nedanstående tablå. 

Hemmens ålder enbart är inte alltid 
ett kriterium på deras modernitet och 
kvalitet. Många äldre hem har genom
gått omfattande ombyggnader och repa
rationer, som gett dem en standard jäm
förlig med nybyggda hem. 

Läkarbesök. Hur läkarbesöken är ordna
de på ålderdomshem av olika storlek 
framgår av tab 1. Socialstyrelsen har vid 
flera tillfällen framhållit angelägenheten 
av att socialnämnderna träffar avtal med 
läkare om regelbundna besök på ålder
domshemmet. Av de nu lämnade upp
gifterna framgår att vid ca 80 % av alla 
ålderdomshem sådana avtal hade träf
fats. Som jämförelse kan nämnas att en-
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Tab 1. Antal läkarbesök per år på olika stora ålderdomshem 

ligt en undersökning av 1952 års åldrings
vårdsutredning i mars 1955 avtal träffats 
om regelbundna läkarbesök beträffande 
63 % av alla ålderdomshem. En utred
ning av socialstyrelsen avseende den 
31/12 1951 visade att blott 28 % av 
hemmen då hade ingått dylika avtal. 

På de hem där regelbunden läkarkon
troll förekom bestod den vanligen i ett 
besök per månad; 687 hem hade dylikt 
avtal. Avtal om mer sporadiskt förekom
mande läkarbesök hade träffats i 130 fall. 
vanligen ett besök per kvartal. Läkarbe
sök en gång i veckan förekom på 146 
hem och oftare på 33 hem. Som framgår 
av tab 1 råder det ett samband mellan 
läkarbesökens frekvens och hemmens 
storlek. 

Biblioteksverksamhet. På de ålderdoms
hemsblanketter som avsåg år 1957 efter
frågades även hur biblioteksverksamheten 
var ordnad vid hemmen. Det visade sig, 

att av de 1 370 ålderdomshemmen det 
stora flertalet, 951 hem, inte hade någon 
ordnad biblioteksverksamhet. Detta mot
svarar 69 % av samtliga ålderdomshem, 
på landsbygden 75 % och i städerna 
39 %. Av de 419 hem som på något sätt 
ordnat med biblioteksverksamheten, hade 
286 träffat avtal med kommun- (resp 
stads-)bibliotek, 42 hem med ett central
bibliotek, samt 5 hem med studieförbund. 
De övriga 86 hemmen hade ordnat frå
gan på annat sätt. Vissa av dessa hade 
fått böcker donerade till sig eller har ge
nom inköp fått ett eget bibliotek. På någ
ra håll har införts ett utbyte av böcker 
mellan olika ålderdomshem. 

De större hemmen har i högre grad än 
de mindre ordnat biblioteksverksamheten. 
Bland småhemmen med högst 15 platser 
gäller detta sålunda endast 13 % av samt
liga, bland de större hemmen (med över 
100 platser) över 90 %. 

Thore Granqvist 
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Ungdomsvårdsskolorna år 1958 

Ungdomsvårdsskolor eller, som den full
ständiga benämningen lyder, skolor till
hörande barna- och ungdomsvården, är 
skolor för vård av barn och ungdom som 
omhändertagits av barnavårdsnämnden 
för skyddsuppfostran på grund av visad 
vanart . Dessa skolor indelas i följande 
tre grupper: a) skolhem för barn i skol-
pliktig ålder; b) yrkesskolor för barn och 
ungdom som avslutat sin skolgång, samt 
c) hemskolor för väntande mödrar och 
mödrar med späda barn. 

Antal skolor, platser, elever m ni. Anta
let ungdomsvårdsskolor vid utgången av 
år 1958 var, som framgår av tab 1, 22 
eller detsamma som föregående år. Av 
dessa var 14 avsedda för manliga elever 
och de fördelade sig — efter en omorga
nisation i september 1958 — på 4 skol

hem, 9 yrkesskolor samt 1 skolhem och 
yrkesskola. Av de 8 skolorna för kvinnli
ga elever var 6 yrkesskolor, 1 hemskola 
och 1 skolhem. 

Det av Kungl Maj: t fastställda anta
let platser p å ungdomsvårdsskolorna vid 
utgången av år 1958 var 782 mot 781 
vid samma tidpunkt föregående år. Hur 
dessa fördelar sig på olika skoltyper 
framgår av tablån överst på sid 162. I 
nämnda tablå redovisas även hur antalet 
vårdplatser fördelar sig på olika typer av 
vårdavdelningar. Sammanlagt fanns 77 
platser (10 % av samtliga) på specialav
delningar och 66 platser på öppna av
delningar, medan huvudparten av plat
serna (82 c/o) fanns på s k mellangrads-
avdelningar. Det måste emellertid påpe
kas, at t de olika skolorna i sig själva er
bjuder stora differentieringsmöjligheter. 

Tab 1. Ungdomsvårdsskolorna vid slutet av åren 1955—58 

1 Beträffande Lövsta har alla elever födda 1944 eller senare förts till skolhemmet medan resten förts 
till yrkesskolan. 
2 Utgör nettoantalet skolor. 
3 Avser antalet fastställda platser. 
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, Antalet fastställda platser på ungdoms
vårdsskolorna den 31 december 1958 
var emellertid betydligt högre än den 
verkliga platstillgången. Antalet disponib
la platser var endast 728. Den redovisa
de skillnaden kan till en del förklaras av 
att yrkesskolorna Gräskärr och Sundbo 
under år 1958 drabbats av större eldsvå
dor. Av hela antalet disponibla platser 
var 514 avsedda för manligt och 214 av
sedda för kvinnligt klientel. 

Antalet ungdomsvårdsskoleelever vid 
utgången av år 1958 var, som syns av 
tab 1, 1 502 eller 47 fler än vid samma 
tidpunkt året innan. Av dessa elever var 
emellertid endast hälften (eller 750 barn 
och ungdomar) på skolorna, medan ca 
40 % av eleverna var villkorligt utskriv
na och 10 fe utackorderade. Vidare 
framgår att medan såväl andelen elever 
på skolorna som andelen utackorderade 
ungdomar ökat under senare år har an
delen villkorligt utskrivna minskat. 

Av ungdomsvårdsskoleeleverna var 482 
eller 32 % flickor. Av dessa befann sig 
220 på skolorna, medan 184 var villkor
ligt utskrivna och 78 utackorderade. 

Skolornas beläggning. Vid årsskiftet 
1958/59 var det totala antalet elever på 

skolorna 750, vilket betyder att 103 c/c 

av de disponibla platserna var belagda. 
Av de intagna var emellertid ej alla när
varande. Som framgår av nedanstående 
tablå, vilken även redovisar beläggnings
förhållandena den 31 oktober och den 
30 november 1958, var vid årsskiftet blott 
359 barn och ungdomar närvarande. 
Permitterade var 337 elever, huvudsak
ligen beroende på jul- och nyårshelgen, 
medan 54 (7 %) var häktade, anhållna, 
avvikna eller på sjukhus. Medan de häk
tade och anhållna nästan undantagslöst 
var pojkar, är rymmarna oftare flickor 
— ca 6 % av flickorna var under okto
ber—december avvikna mot endast 2 c/c 
av pojkarna. 

Av de olika skoltyperna visade yrkes
skolorna den högsta beläggningsprocen
ten med 109 % (inkl Bistagårdens hem
skola), medan skolhemmen var belagda 
till 87 %. 

Om beläggningsprocenten beräknas så
som förhållandet mellan antalet närva
rande elever och antalet disponibla plat
ser blir beläggningsprocenten vid slutet 
av månaderna oktober och november när
mare 90 %; för december blott 48 %. 
Vid månadsskiftena oktober/november och 
november/december översteg vid 6 resp 
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5 av yrkesskolorna antalet närvarande ele
ver det verkliga platsantalet. 

Trots den höga beläggningen — i vis
sa fall överbeläggning — är antalet ex-
spektanter stort. Den 31 december 1958 
stod 263 ungdomar fördelade på 45 
från andra skolor och 218 från barna
vårdsnämnder på skolornas väntelistor 
mot 235 året innan. Av dessa väntade 
närmare 90 % på plats på yrkesskolorna. 
Alla exspektanterna ansågs emellertid ej 
vara akuta fall. Av de på väntelistorna 
upptagna var vid årsskiftet 67 fall ej 
aktuella, men stod trots detta kvar på 
väntelistorna då de bedömdes vara i be
hov av vård. 

Förändringar i elevantalet. En elev på 
skolan kan när så prövas lämpligt utskri
vas (villkorlig utskrivning eller utackor-
dering). Om vederbörande därvid visat 
bristande uppförande eller eljest misskött 
sig skall han återtas till skolan. Eleven 
blir slutligt utskriven när han ej vidare 
anses i behov av uppfostran eller avförd 
om han är i behov av vård på annan 
anstalt eller skall avtjäna straff. I nedan
stående tablå redovisas antalet nyintag-
na, återintagna, utskrivna samt avförda 
elever under år 1957 och år 1958. 

Som framgår har förändringarna i 
elevmaterialet undergått betydande för
skjutningar sedan föregående år. Antalet 
nyintagna — 538 år 1958 — var 21 % 
högre än året innan, antalet utackordera
de 45 % och antalet slutligt utskrivna 

5 % högre. Även antalet avförda för av
tjänande av straff eller vård på annan 
anstalt har ökat, från 113 år 1957 till 149 
år 1958. Av de nyintagna barnen och 
ungdomarna, av vilka 374 var pojkar, 
hade 389 (72 %) placerats på yrkessko
lor, 132 på skolhem och 17 på hemskola. 

Antalet elever som under året över
flyttats till annan ungdomsvårdsskola var 
127. Av de återtagna eleverna har unge
fär var femte återtagits till skolan mer än 
en gång under året efter villkorlig utskriv
ning eller utackordering. 

Elevernas ålder. Ungdomsvårdsskoleele
vernas fördelning efter ålder och kön vid 
slutet av år 1958 redovisas i tab 2. Det 
ligger i sakens natur att huvudparten av 
de yrkesskoleelever som befann sig på sko
lorna den 31 december 1958 (73 %) var 
över 15-årsåldern, medan huvudparten av 
skolhemseleverna (69 %) var under 15 
år.1 

Av de nyintagna eleverna var 108 ele
ver (19 %) 18 år eller äldre, dvs födda 
1940 eller tidigare. Omhändertagna en
ligt Bvl 22 § mom d var emellertid en
dast 28 ungdomar. Av de nyintagna skol
hemseleverna var 35 (27 %) över 15 års 
ålder. 

De slutligt utskrivna eleverna var i ge
nomsnitt 19,4 år, medan de avförda, vil
ka nästan undantagslöst var pojkar, var 
något yngre eller 18,8 år. Av de slutligt 
utskrivna ungdomarna var de från yr
kesskolor utskrivna i genomsnitt 19,7 år 
— 53 % var födda 1938 eller tidigare — 
medan de från skolhemmen utskrivna 
var 18,3 år i genomsnitt. Av de sena
re var 39 (70 %) födda 1940 eller tidi
gare. 

Eleverna fördelade efter vanartsfaktorer. 
De barn och ungdomar som är elever vid 
1 Hammargårdens yrkesskola har beträffande ele
verna på skolan den 31 december betraktats som 
yrkesskola, men för övrigt som skolhem. Om
organisationen skedde i september 1958. 
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T a b 2. Ungdomsvårdsskolee levernas ålder år 1958 

Inkl Bistagårdens hemskola. 
Inkl Hammargårdens yrkesskola. 

ungdomsvårdsskolorna har omhänderta
gits på grund av visad vanart. På vilket 
sätt denna tagit sig uttryck framgår av 
tab 3, i vilken eleverna vid slutet av åren 
1955—58 fördelats efter orsakerna till 
omhändertagandet. Därvid har eleverna 
fördelats efter samtliga angivna vanarts-
faktorer och förekommer sålunda i vissa 
fall under flera av de angivna faktorerna. 

Av tabellen framgår att den ojämför
ligt vanligaste orsaken till omhänderta

gande av pojkar under år 1958 var and
ra egendomsbrott än billån. För denna 
vanartsfaktor hade över 90 % av de ny
tillkomna pojkarna redovisats. De där
näst vanligaste orsaksfaktorerna var bil
lån och alkoholmissbruk, för vilka 43 
resp 18 % av de nytillkomna pojkarna 
var antecknade. Bland de nytillkomna 
flickorna var vagabondering (62 %) och 
sexuell vanart (59 %) de mest förekom
mande orsakerna. För »andra egendoms-

Tab 3 . Anledningar til l barns och u n g d o m a r s omhändertagande åren 1955—58 
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brott» hade 36 % a v flickorna anteck
nats. 

Vid jämförelser med tidigare år bör 
uppmärksammas att redovisningen efter
hand omlagts sedan 1954 till att omfatta 
fler än en orsaksfaktor samt att faktorn 
alkoholmissbruk infördes år 1956. Även 
om dessa omläggningar av statistiken tas 
i beaktande framgår att de billånande 
pojkarnas och de vagabonderande flic
kornas antal ökat mycket kraftigt mellan 
åren 1955 och 1958. Av tabellen framgår 
även att antalet alkoholmissbrukande 
ungdomar ökat. 

Vårdtidens längd. För att belysa vårdti
dens längd för de år 1958 utskrivna ele
verna har den totala tid eleverna tillhört 
skolorganisationen uppdelats i a) förs
ta vårdtid på skolan, dvs tiden fram till 
första villkorliga utskrivningen eller ut-
ackorderingen; b) resterande vårdtid på 
skolan, dvs ev övrig vistelsetid på sko
lan, samt c) utskrivningstid med vil
ken avses den sammanlagda tid eleverna 
varit villkorligt utskrivna ochjeller ut
ackorderade. Av tab 4 framgår att de 
slutligt utskrivna eleverna haft en total 

vårdtid på 1 267 dagar (3,5 år) i ge
nomsnitt mot 1 234 dagar föregående år. 
Denna vårdtid sönderfaller i en första 
vårdtid på 401 dagar, en resterande vård
tid på 141 dagar samt tid som villkorligt 
utskriven eller utackorderad 725 dagar. 
För de avförda eleverna, vilka utskrivits 
för avtjänande av straff eller vård på an
nan anstalt, var den totala vårdtiden 895 
dagar eller 2,5 år. Denna fördelade sig 
så att första vårdtiden omfattade 378 da
gar, den resterande 242 samt utskriv
ningstiden 275 dagar. 

Av tabellen framgår vidare att ingen 
större skillnad i vårdtid föreligger mellan 
dem som utskrivits från yrkesskolor för 
manligt eller kvinnligt klientel. Däremot 
är skillnaden stor mellan skolhemselever 
och yrkesskoleelever. Medan den första 
vårdtiden för de sistnämnda var ca 340 
dagar per elev var den för elever ut
skrivna från skolhem 721 dagar. Beträf
fande den tid eleverna varit utackordera
de och/eller villkorligt utskrivna var dif
ferensen ungefär lika stor; vårdtiden var 
ca 660 dagar för yrkesskolornas och 1 042 
för skolhemmens elever. Delas de sist
nämnda vårdtiderna upp i utackorde-

1 Hemskolan Bistagården hänförd till yrkesskolorna. 

Tab 4. Den genomsnitt l iga vårdtidens längd för slutligt utskrivna och avfärda elever 
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ringstid per utackorderad elev samt mot
svarande för de villkorligt utskrivna er
hålls följande vårdtider (i dagar): 

Utackor- Villkorligt 
derade utskrivna 

yrkesskoleelever 415 615 
skolhemselever 760 901 

Den första vårdtiden. Inom socialstyrel
sen har en specialundersökning utförts 
för att mer i detalj belysa den första — i 
återanpassningshänseende viktigaste — 
vårdtiden. Från nämnda undersökning 
lämnas i det följande några sammanfat
tande data. 

Den genomsnittliga vårdtiden för alla 
på skolorna varande elever vid utgången 
av år 1958, vilka haft en första vårdtid, 
var något kortare än för de samma år 
slutligt utskrivna eller avförda eleverna. 
För elever vilka haft en första vårdtid på 
yrkesskolor var den första vårdtiden 304 
dagar och för motsvarande skolhemsele
ver 550 dagar i genomsnitt. Om korrige
ring sker för de elever vilka ej längre be
fann sig på intagningsskolan vid under
sökningstillfället erhölls en genomsnittlig 
vårdtid för yrkesskoleeleverna på 291 da
gar och för skolhemseleverna på 555 da
gar. 

Hur den första vårdtiden förändrats 
med tiden framgår av nedanstående ta
blå, i vilken elever vid 6 ungdomsvårds
skolor för pojkar åren 1954—58 fördelats 
efter intagningsår och första vårdtid. 

Som syns har den första vårdtiden ej 
undergått någon trendmässig förskjut
ning under senare år, utan varit i genom
snitt omkring 290 dagar per elev för de 
undersökta skolorna. För de skilda sko
lorna kunde dock konstateras vissa för
skjutningar i vårdtiden. För Forsane ha
de t ex medianvårdtiden förskjutits från 
275 dagar år 1953 till 210 dagar år 1957, 
medan den för Råby-Margretelund ökat 
från 288 dagar till 335 dagar. 

1 Sannolikt lägre, enär 1953 års slutligt utskrivna 
ej ingår. 

Det förhållandet att den genomsnittli 
ga första vårdtiden under åren 1953—57 
varit i stort sett oförändrad talar för att 
det ökade antalet återtagningar vid sko
lorna under senare år icke beror på nå
gon förkortning av den första vårdtiden. 
En undersökning har också gett vid han
den att några skillnader i första vårdti
dens genomsnittliga längd icke föreligger 
mellan elever med olika antal återtag
ningar. 

Bengt Sjöberg 
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Det nya butiksurvalet för prisinsamlingen 
för konsumentprisindex 

Vid omläggningen av indexberäkningar
na år 19541 gjordes för första gången 
ett slumpmässigt urval av butiker för pris
insamlingen. Efter fyra års användning 
ansågs tiden vara inne för att göra ett 
nytt butiksurval. Anledningarna härtill 
var flera. 

Under årens lopp hade en avsevärd del 
av butikerna (drygt 17 fe) fallit bort av 
olika orsaker, främst därför att butiker 
hade upphört. Dessutom hade en del av 
uppgiftslämnarna tröttnat och kunde för
mås att fortsätta endast genom löften 
om att de snart skulle bytas ut. 

Redan från början visade sig 1954 års 
butiksurval vara behäftat med vissa svag
heter, som man hoppades kunna rätta 
till genom att göra ett nytt urval. 

Vid urvalet 1954 användes ett register 
över detaljhandelsföretag, som då hade 
lagts upp inom socialstyrelsens femte 
byrå. Det skulle i första hand ligga till 
grund för ett urval av butiker för stati
stiken över detaljhandelsomsättningen. 
Detta register avser statistiska centralby
råns s k basurval om 70 primära urvals
enheter (i det följande benämnda pue), 
dvs undersökningsområden. I detta bu
tiksregister finns inga uppgifter om de 
olika företagens storlek. Vid utlottningen 
av butiker för prisinsamlingen gjordes 
visserligen vissa försök att »styra» urvalet 
t ex genom att ge varuhus och butiker 
med flera avdelningar något större san
nolikheter att bli utvalda etc, men resul
tatet blev dock, att små butiker med ett 
begränsat varuurval kom att dominera 
bland de utvalda butikerna. 
' Se SocM 1954, nr 9, sid 554 ff. 

Fördelningen av butikerna på olika 
branscher hade också visat sig vara otill
fredsställande. I stort sett kan man sä
ga, att urvalet kommit att innehålla 
många noteringsställen för varor med låg 
prisvarians och jämförelsevis små kvali
tetsskillnader (t ex livsmedel) men där
emot alltför få noteringsställen för varor 
med hög prisvarians och stora kvalitets
olikheter, t ex kläder och s k övriga va
ror (möbler, husgeråd, hygien, resor 
m m). 

De gångna årens erfarenheter gav ock
så vid handen, att man vid urvalet bor
de dela upp populationen i mera speci
ficerade butikstyper än tidigare för att 
såvitt möjligt försäkra sig om att få med 
butiker för alla olika slag av de i index
beräkningarna ingående representantva
rorna. Hundraprocentigt är det dock inte 
möjligt att i förväg fastställa vilka varor 
en butik säljer, när man endast har en 
kod för butikstypen att gå efter. 

Register för urvalet 

Det ovan omnämnda butiksregistret inom 
socialstyrelsens femte byrå lades upp 1954 
men har därefter kompletterats vid två 
tillfällen, senast i december 1956. Regist
ret upptar endast företagens namn och 
adress samt butikstyp. Som tidigare påpe
kats saknas helt uppgifter om butikernas 
storlek. Att som utgångspunkt för butiks
urvalet för prisinsamlingen endast använ
da de företag, som ingår i detaljhandels
statistiken och för vilka det sålunda finns 
omsättningssiffror, övervägdes men an
sågs olämpligt, framför allt av två skäl. 
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För det första uppvisar omsättningsstati
stiken ett ganska betydande bortfall, och 
för det andra skulle det sannolikt bli be
tydligt svårare att förmå de i denna sta
tistik ingående företagen att delta även i 
prisinsamlingen. Dessutom kunde man 
riskera, att omsättningsstatistikens bort
fall skulle öka ytterligare. 

Sedan 1956 finns även ett butiksregis
ter hos statens pris- och kartellnämnd 
(SPK). Det avser ett annat basurval än 
socialstyrelsens register, men de större 
städerna och ett stort antal andra kom
muner återfinns i båda registren. SPK:s 
register innehåller en mängd uppgifter 
om varje butik, bland annat en detalje
rad beskrivning över varusortimentet 
samt antalet sysselsatta personer. Denna 
senare uppgift kan anses ha ett visst sam
band med butikens omsättning, även om 
den givetvis inte är något exakt mått. 
Något annat alternativ förelåg emellertid 
inte, om man vid urvalet ville ta hänsyn 
till företagens storlek. 

Eftersom SPK:s register är fullständi
gare och upptar flera uppgifter om buti
kerna än socialstyrelsens, övervägdes 
möjligheterna att övergå till nämndens 
basurval. Detta skulle antingen innebära, 
att statistiska centralbyråns utrednings
institut måste anställa särskilda ombud 
för prisinsamlingen i områden, där insti
tutet eljest inte företar några undersök
ningar, eller att socialstyrelsen skulle an
lita pris- och kartellnämndens ombud för 
prisinsamlingen. Båda dessa alternativ 
avvisades. Å ena sidan ansåg sig utred
ningsinstitutet inte kunna anställa särskil
da ombud enbart för prisinsamlingen; å 
andra sidan ansåg socialstyrelsen, att det 
för förtroendet för indexberäkningarna 
vore ogynnsamt att vid prisinsamlingen 
samarbeta med ett organ, som tidigare 
varit, och eventuellt i framtiden kan tän
kas bli, priskontrollerande. Därtill kom 
att SPK ogärna ville, att socialstyrelsens 

prisinsamlingsområden skulle helt sam
manfalla med områdena för nämndens 
undersökningar. Även under nuvarande 
förhållanden uppstår svårigheter därige
nom att de båda organens undersökning
ar ofta drabbar samma företag i de kom
muner, som är gemensamma för de båda 
basurvalen. 

Efter dessa överväganden stannade 
man för att utnyttja SPK:s register för 
de ca 90 kommuner, som ingår i båda 
basurvalen. Detta innebar att över 2/3 
av butikerna skulle väljas ur detta regis
ter. För övriga kommuner användes so
cialstyrelsens register. Bland butikerna i 
dessa senare kommuner gjordes en sär
skild postundersökning, varvid antalet 
sysselsatta personer efterfrågades. I de 
fall svar ej erhölls på den skriftliga för
frågan, togs kontakt per telefon. På det
ta sätt erhölls uppgifter för den övervä
gande delen av de tillfrågade butikerna, 
och dessutom fick man i många fall kän
nedom om att butiker upphört, bytt äga
re m m. 

Sedan socialstyrelsens register komplet
terats på detta sätt, kunde man i båda 
registren använda antalet sysselsatta som 
vikter vid utlottningen av butikerna. 

Utgångspunkt för urvalet 

Urvalet planerades med utgångspunkt 
från följande förutsättningar: 

1) Av kostnadsskäl borde antalet bu
tiker och betjäningsställen i det nya ur
valet icke vara större än det tidigare, 
som från början hade omfattat 2 300 no
teringsställen, utan om möjligt skäras ned 
något. 

2) Eftersom prisvariationerna hade vi
sat sig vara större mellan olika orter än 
mellan butikerna inom varje särskild ort, 
borde noteringarna fördelas på så många 
orter som möjligt. Antalet puen borde så
lunda inte skäras ned. 

168 



3) Enär riksmedelpriset för en vara 
beräknas som ett vägt medeltal av de oli
ka pue-medeltalen, borde man förvissa 
sig om att få minst en notering per vara 
inom varje pue. Detta gav den undre 
gränsen för antalet noteringar per repre
sentantvara. 

4) Ett avsteg från principen under 
punkt 3) gjordes däri, att man fastställ
de, att priser på kläder och övriga varor 
endast skulle insamlas i städer och kö
pingar. Motiveringen härför var framför 
allt den, att sådana inköp huvudsakligen 
görs i tätorter, där det finns större och 
välsorterade butiker för dessa varuslag. 
Dessutom skulle resekostnaderna för om
buden härigenom kunna nedbringas. Un
dantag gjordes emellertid för två större 
landskommuner i Norrland, där inköps
orterna ansågs ligga inom ifrågavarande 
kommuner. I dessa landskommuner in
samlas sålunda priser på samtliga repre-
sentantvaror. 

Principen under punkt 3) gav ett mi
nimum av 70 noteringar för livsmedel, 
bränsle och vissa tjänster, vilkas priser 
skulle noteras i alla puen. Eftersom det 
inom basurvalet finns 20 egentliga lands-
bygdspuen, blev minimum för övriga va
ror 50. I landsbygdsdelarna av puen som 
är sammansatta av både stad och lands
bygd tillämpades samma regler som för 
de rena landsbygdspuena. 

Vid sammanvägning av priserna för 
de varor, som ej prisnoteras på landsbyg
den, skall justerade vikter användas, 
dvs puevikterna för landsbygdspuena har 
lagts samman med vikten för den tätorts-
pue, som närmast kan anses representera 
ifrågavarande landsbygdsområde. Denna 
justering gjordes med utgångspunkt från 
basurvalets konstruktion. 

5) För att i möjligaste mån försäkra 
sig om att få noteringar för alla repre
sentantvaror gjordes urvalet av butiker
na branschvis för 34 olika butikstyper. 

Antalet butiker och deras fördelning 
på olika puen 

Det antal prisnoteringar som borde efter
strävas fastställdes med hjälp av varians
beräkningar för olika representantvaror. 

I fråga om vissa typer av noteringsstäl
len måste särskilda åtgärder vidtas. Med 
utgångspunkt från uppgifter ur socialsty
relsens omsättningsstatistik beräknades så
lunda varuhusens andel av omsättningen 
på vissa varuslag och med ledning härav 
det antal varuhus, som borde ingå i ur
valet. 

Någon fullständig registrering av samt
liga bussbolag förelåg lika litet nu som 
1954. Vid det tidigare urvalstillfället fick 
ombuden därför själva välja ut busslin
jer, och dessa har fått stå kvar även i 
det nya urvalet. 

I SPK.s register finns inga torgstånd 
upptagna, och i socialstyrelsens register 
torde registreringen vara ganska ofull
ständig, enär det ofta rör sig om för
säljningsställen av ganska tillfällig ka
raktär. Med hänsyn härtill och till tid
punkten för den första prisinsamlingen i 
det nya butiksurvalet (november) be
slutades, att ombuden tills vidare skulle 
fortsätta att notera priser i de gamla 
torgstånden. Det nya urvalet av torgstånd 
uppsköts till våren 1959. 

Det fastställda antalet butiker av en 
viss typ fördelades på puena på följan
de sätt. En lista upprättades över samt
liga puen, puenas vikter i promille samt 
de kumulerade summorna av puevikter
na. Antag att man för en viss vara eller 
varugrupp hade fastställt, att det skulle 
behövas omkring 100 noteringsställen. 
Varje pue fick sig först tilldelad en bu
tik, varefter 30 återstod. Dessa skulle 
fördelas med hjälp av puevikter och ku-
mulativa tal. Summan av puevikterna är 
1 000. Urvalsintervallet för de återståen-

. 30 1 
de butikerna blir da 7-rrr = — Med 

1 000 33 
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hjälp av en slumptalstabell utlottades ett 
startnummer mellan 1 och 33, varefter 
33 successivt summerades därtill, till dess 
talet 1 000 uppnåddes. De erhållna talen 
angav inom vilka puen butikerna skulle 
utväljas. 

Utlottningen av butikerna inom pne 

Sedan man för varje butikstyp inom de 
olika puena hade fastställt hur många 

butiker, som skulle utlottas, gjordes en 
urvalstablå upp, omfattande antalet sys
selsatta och antalet butiker inom respek
tive butikstyp. I de fall då olika urvals
sannolikheter hade använts för de olika 
kommunerna inom en pue vid basurva
let, uppräknades antalet sysselsatta med 
den inverterade urvalssannolikheten. 

Exempel. Butikstyp I: 2. 

Pue 2 

Antalet butiker som skulle utlottas var 2. 

Urvalsintervall: k " m " l a t a slutsumman = 152 = ? 6 

antalet butiker i urvalet 2 

Urvalstal: Slumptal mellan 1—76, i detta fall 61 
Slumptalet + urvalsintervallet (61 + 76) = 137 

Butikstalen, dvs de utlottade butikerna, fastställdes genom att beräkna kvoten: 
Urvalstalet — kumulativa slutsumman för föregående kommun 
Inverterade urvalssannolikheten för kommunen 
Utvalda blev sålunda de butiker, där nr 61 av de sysselsatta inom kommunen A och nr 4 

I = 3,51 inom kommunen C var anställda. 
\ 10 J 

På grund av de förändringar som 
ständigt sker inom detaljhandeln, varige
nom många butiker upphör, ändrar ka
raktär etc, ansågs det nödvändigt att ta 
ut flera butiker än enligt urvalsplanen 
för att ha reserver att tillgå. Dessutom 
behövdes reserves för den händelse att 
en butik skulle bli utlottad, som redan 
tidigare deltagit i prisinsamlingen. Det 
var nämligen ur arbetssynpunkt inte 
möjligt att ta bort dem, innan urvalet 
verkställdes. Man beslöt att ta ut dub

belt så många butiker som behövdes. 
Som reserver uttogs den butik som låg 
omväxlande närmast före och närmast 
efter den utlottade butiken. 

För varje utvald butik antecknades 
följande: Kommun, butikstyp, finna
namn och adress, antal sysselsatta. Vid 
urvalet i SPK:s register antecknades 
dessutom vissa uppgifter om varusorti
mentet. 

I fråga om vissa specialbutiker (färg
handel, el-affärer, läderhandel) sortera-
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de man fram de butiker inom ifrågava
rande butikstyp, som förde en viss be
stämd varugrupp, varefter urvalet gjor
des bland dessa butiker. Detta förfarings
sätt kunde emellertid endast ske i vissa 
speciella fall och kunde överhuvudtaget 
inte tillämpas i socialstyrelsens register, 
eftersom där inte finns några uppgifter 
om varusortimentet. 

Resultatet av urvalet 

Av nedanstående tablå framgår det gam
la respektive nya urvalets sammansätt
ning i fråga om vissa huvudtyper av no
teringsställen. 

Till ombuden utlämnades adresser på 
2 276 noteringsställen. Av dessa föll ca 
8 °/c bort av olika anledningar. Orsaken 
till bortfallet framgår av nedanstående 
tablå. 

Det egentliga bortfallet, dvs på grund 
av vägran, sjukdom etc, stannade vid en
dast 1,3 %. 

Eftersom de flesta av de butiker, som 
fallit bort, ej skulle ha ingått i urvals-
populationen, om man haft möjlighet att 
i förväg skaffa upplysningar om dem, har 
de ersatts med de uttagna reservbutiker-
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na. Det bör observeras, att i den del av 
urvalet som skedde i socialstyrelsens re
gister, kunde i de flesta fall upphörda 
butiker etc bortsorteras, redan innan ur
valet gjordes, tack vare den förut om
nämnda postundersökningen. — Även 
vägrarna ersattes med reservbutiker. 

Nära en fjärdedel av de bortfallna bu
tikerna kunde dock ej ersättas, dels där
för att någon mer butik av ifrågavarande 
typ ej fanns inom puen och dels därför 
att även den uttagna reservbutiken fal
lit bort. I de flesta fall har dock den 
sökta representantvaran kunnat noteras 
i någon annan av de utvalda butikerna 
inom puen. 

Det slutliga butiksurvalet omfattar 
2 230 noteringsställen. Bortfallet ledde 
icke till några förändringar i den tidi
gare angivna procentuella fördelningen 
på olika slag av butiker. 

Övergången till det nya butiksurvalet 

För att jämna ut arbetsbelastningen både 
för lokalombuden och för indexavdel
ningen genomfördes omläggningen i två 
etapper. I oktober insamlades priser i 
det nya butiksurvalet för s k övriga va
ror1 och i november för livsmedel, bräns
le och kläder. Vid båda tillfällena in
samlades samtidigt priser i det gamla 
butiksurvalet. Härigenom fick man möj
lighet att »skarva» bort den skillnad i 
priserna, som kunde tänkas uppstå ge
nom att man arbetade med skilda butiks
urval. Konsumentprisindex beräknades 
sålunda med utgångspunkt från det gam
la urvalet t o m november 1958 och på 
grundval av det nya urvalet f r o m de
cember 1958, varvid priserna i det nya 
urvalet för oktober respektive november 
utgör bas för de nya beräkningarna. 

Linnea Jonsson 
1 Priser på dessa varor insamlas endast en gång 
i kvartalet. 



Sysselsättning och arbetslöshet 1 

T a b 1. Sysselsättning i n o m industr in februari—mars 1959 

1 En redogörelse för uppläggningen av den i tab 1—3 redovisade statistiken och för de använda 
beräkningsmetoderna m m har lämnats i Sociala Meddelanden, Statistisk information, april 1959 
(sid 133—139). 
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T a b 1 (forts). Sysselsättning inom industrin februari—mars 1959 
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Tab 2. Indextal (uträknade enligt kedjemetod, mars 1958 - 100) för antal anställda 
arbetare (exkl permitterade) april 1958—mars 1959 

Tab 3. Antal i januari—mars 1959 under en vecka avgångna resp nyanställda arbetare 
samt antal arbetare med deltidsarbete resp korttidsarbete i procent av hela antalet 
arbetare, som varit i arbete under den redovisade avlöningsperioden 
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Tab 4. Verksamheten vid arbetsförmedlingarna under mars 1959 

Tab 5. Vid arbetsförmedlingen anmälda arbetslöshetsförsäkrade arbetslösa 
april 1958—april 1959 

1 Preliminära uppgifter. 
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Omsättningen inom detaljhandel m m 
4:e kvartalet 1958 1 

Tab 1. Indextal (uträknade enligt kedjemetod, 2:a kvartalet 1955 — 100) för omsättningen 
(försäljningens värde) i n o m enski ld detaljhandel m m 3:e kvartalet 1955—4:e kvartalet 1958 

1 Se anm nederst på s 179. 
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Tab 2. Indextal för omsättningen (försäljningens värde) i n o m enskild detaljhandel m m 
under 4:e kvartalet 1958 s a m t uppräknade försäl jn ingssummor 

1 Uträknade på identiska företag. 
2 Uträknade enligt kedjeindexmetod. 
3 Genomsnitt av kedjeindextal. 

Anm. En utförlig redogörelse för statistikens utformning har lämnats i Sociala Meddelanden 1956: 2 
och 1958: 2. I Statistisk Information 1959: febr lämnades en redogörelse för i statistiken vidtagna 
ändringar fram till 3:e kvartalet 1958. Kommentarer kommer i fortsättningen att lämnas endast då 
ändringar i statistikens utformning motiverar detta. — Antalet tillfrågade enskilda företag var 4 480. 
Bearbetningsbara svar erhölls från 3 113 företag (69 %). 
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T a b 3. Indextal för omsättningen (försäljningens värde) under 4:e kvartalet 1958 i n o m v i s sa 
branscher av enski ld detaljhandel m m , exklusive och inklusive 
omsättningen i v i s s a varuhus 

1< 2< 3 Se resp not, tab 2. 

Tab 4. Indextal för omsät tn ingen (försäljningens värde) och för antalet försäljningsställen 
i n o m konsumentkooperat iv detaljhandel under 4:e kvartalet 1958 

'. 2. ' Se resp not, tab 2. 

180 



T a b 5. Indextal för omsättningen (försäljningens värde) och för antalet försäljningsställe 
i n o m konsumentkooperativ detaljhandel under december 1958 (december 19S7 = 100) 
s a m t uppräknade försäljningssummor 

1 Uträknade enligt kedjeindexmetod. 

Jonas Elmdahl 

Konsumentprisindex för mars 1959 

Konsumentprisindex för mars 1959 har 
av socialstyrelsen beräknats till 152 
(1949 = 100) eller samma tal som gällt 
sedan april 1958. Med två decimaler är 
talet för mars 152,34. 

För de olika i konsumentprisindex ingå
ende huvudgrupperna är talen för mars 
följande (februaritalen inom parentes): 
Livsmedel 163 (163), alkoholhaltiga 
drycker och tobak 174 (173), bostad, 
bränsle och lyse 158 (158), därav enbart 

bostad 155 (154) och bränsle och lyse 
165 (165), kläder och skor 125 (124), 
inventarier och husgeråd 134 (134) och 
diverse 149 (149). 

I tab 1 redovisas indextalen för de oli
ka huvudgrupperna samt totalindextalen 
för varje år 1950—1958 samt för varje 
månad mars 1958—mars 1959. 

Indextal för olika undergrupper av 
varor och tjänster anges i tab 2, dels för 
år 1958 och dels för mars 1959 och de 
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två närmast föregående månaderna. Vi
dare redovisas den procentuella föränd
ringen av indextalen mellan december 
1958 och mars 1959, beräknad på index
talen före avrundning till hela tal. 

Inom livsmedelsposten har mellan feb
ruari och mars prissänkningar på ett fler
tal varuslag vägt något tyngre än pris
höjningar på vissa andra varor. Bland 
annat har fläsk, charkuterivaror, apelsi
ner och citroner blivit billigare, medan 
högre priser har noterats för kalvkött 
och hönskött m m. Inom bränsleposten 
registrerades en liten sänkning av priset 

på koks och någon ökning av rabatterna 
på eldningsolja. I fråga om vissa slag av 
skor har mindre prishöjningar noterats. 
Inom diversegruppen har pensionatsvis
telse blivit några procent dyrare. Spår
vägsresor har genom taxeändringen i 
Stockholm blivit billigare, och indextalet 
för inköp av motorfordon har gått ned 
något. 

Pensionspristalet som reglerar indextill-
läggen på folkpensionerna i juni blir 
oförändrat 124. 

Carl Öbere 

T a b 1. Konsumentpr is index 1950—mars 1959 (År 1949 - 100) ' 

1 Indextalen för varje kvartal och månad 1950—57 se SocM 1957: 4, sid 255, och 1958: 3 sid 191. 
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Tab 2. Indextal för ol ika undergrupper av varor ar 1958 och januari—mars 1959 s a m t 
talens procentuella förändringar december 1958—mars 1959 

Beräknad på indextal med två decimaler. Siffran 0 anger en förändring mindre än en halv procent. 
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Utlänningar i Sverige 

EN ÖVERSIKT FÖR FÖRSTA KVARTALET 1959 OCH LÄGET DEN 1 APRIL 1959 

I februarihäftet av Sociala Meddelanden 
lämnades en översikt för det närmast fö
regående året jämte vissa uppgifter, av
seende läget vid årsskiftet 1958/59. Mot
svarande uppgifter för innevarande års 
första kvartal samt för läget vid kvartals
skiftet mars—april 1959 föreligger nu, 
och i det följande lämnas en redogörelse 
för undersökningens viktigaste resultat. 
Av uppgifterna anger antalet uppehålls
tillstånd och antalet arbetsanmälda för
hållandet vid kvartalsskiftet, medan siff
rorna angående svenska medborgarskap, 
födda och avlidna utlänningar avser to
tala antalet uppgifter, som under tremå-
nadersperioden meddelats till utlännings
kommissionen. 

Utlänningar med uppehållstillstånd. Se
dan skyldighet att inneha tillstånd för 
vistelse i Sverige slopats för nordbor, om
fattar antalet uppehållstillstånd endast 
en mindre del av alla utlänningar i lan
det. Den 1 april 1959 var antalet gällan
de uppehållstillstånd 52 768, av vilka 
28 248 avsåg män och 24 520 kvinnor. De 
flesta uppehållstillstånden gällde för bal
ter (7 115), tyskar (20 534). ungrare 
(6 078), italienare (3 397), polacker 
(1 947) och österrikare (2 884). 

Naturaliserade utlänningar. Under förs
ta kvartalet har 2 566 förutvarande ut
länningar förvärvat svenskt medborgar
skap. Siffran omfattar barn ävensom 
svenskfödda utländska medborgare, vil
ka i föreskriven ordning återvunnit 

svenskt medborgarskap. Av de under 
kvartalet naturaliserade — som är 392 
färre än under motsvarande period 1958 
— har 2 459 upptagits till svenska med
borgare efter Kungl Maj:ts beslut. Be
träffande fördelningen efter förutvaran
de nationalitet kan nämnas, att 161 
danskar, 862 finländare, 142 norrmän, 
383 balter, 495 tyskar och 120 polacker 
förvärvat svenskt medborgarskap under 
månaderna januari—mars. 

Födda och avlidna utlänningar. Enligt 
de uppgifter, som under årets tre första 
månader inkommit till utlänningskom
missionen, var antalet avlidna utlänning
ar 81, medan under motsvarande tid av 
utländska kvinnor föddes 1 352 barn i 
Sverige. Av barnen hade 491 finländsk, 
241 dansk och 114 norsk nationalitet. 

Utlänningar på den svenska arbetsmark
naden. Den 1 april 1959 var, såsom fram
går av tab 1 och 2, det totala antalet ar
betsanmälda utlänningar i riket 98 262. 
Under kvartalet har sålunda en minsk
ning med 5 415 eller med 5,2 % inträf
fat. Liksom fallet var under år 1958, har 
under månaderna januari—mars 1959 
vidtagits en del korrigeringar i siffrorna 
över de arbetsanmälda på det sättet, att 
sådana fel eliminerats, som uppkommit 
genom att arbetsgivare i vissa fall under
låtit att inom den i lagen föreskrivna ti
den avanmäla utlänningar, som slutat sin 
arbetsanställning redan före årsskiftet 
1958/1959. Antalet av de sålunda under 
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Tab 1. Arbetsanmälda utlänningar i Sverige per den 1 april 1959 
fördelade efter län, nationalitet och kön 
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Tab 2. Arbetsanmälda utlänningar i Sverige per den 1 april 1959, fördelade efter yrkes-
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grupp, nationalitet och kön 
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kvartalet successivt utmönstrade uppgif
terna motsvarar drygt 3/4 av ovan angiv
na minskning. Till minskningen har ock
så bidragit det antal utlänningar, som 
förvärvat svenskt medborgarskap under 
årets tre första månader och som vid års
skiftet var arbetsanmälda. 

Av de arbetsanmälda var 62 956 män 
och 35 306 kvinnor, vilket innebär, att 
antalet män under kvartalet minskat med 
3 911 och antalet kvinnor med 1504. 
Danskar, finländare och norrmän utgjor
de tillsammans 65,9 % av det totala an
talet arbetsanmälda utlänningar. Av öv
riga nationaliteter kan nämnas tyskarna, 
som representerade 14,0 % av samtliga. 

Beträffande fördelningen efter yrke 
kan nämnas, att inemot hälften av samt
liga arbetsanmälda utlänningar sysselsat
tes inom industri och hantverk. Av dessa 
var likaledes hälften anställda i malm
brytning och metallindustri. Andra stora 
utlänningsgrupper sysselsattes inom han
del och inom jordbruk och skogsbruk. 

Talrikast förekom de arbetsanmälda 
utlänningarna inom Stockholms stad och 
län samt inom Malmöhus och Göteborgs 
och Bohus län. Inom dessa områden re
dovisas sammanlagt mer än hälften av 
samtliga. 

Karl-Erik Forsström 
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Bostadsbyggandet under första kvartalet 1959 
i städer, köpingar och cirka 300 landskommuner 

PRELIMINÄR ÖVERSIKT UTARBETAD AV BOSTADSSTYRELSEN 

Bostadsstyrelsen har under en följd av 
år i Sociala Meddelanden redovisat an
talet lägenheter i inflyttningsfärdiga hus 
i städer och köpingar samt antalet lägen
heter i påbörjade, inflyttningsfärdiga och 
pågående hus i de 53 städer, som vid in
gången av år 1944 hade mer än 10 000 
invånare. Den sistnämnda redovisning
en har från och med ingången av år 
1959 upphört. 

Primärmaterialet till den redovisning 
som härmed inleds utgörs liksom tidiga
re av förteckningar, som månadsvis in
förskaffas från alla städer och köpingar 
samt ett antal större egentliga landskom
muner (sammanlagt ca 300 kommuner) 
över alla påbörjade och inflyttningsfärdi
ga hus med minst en bostadslägenhet. 
Vid kvartalsskiftena redovisas därjämte 
antalet lägenheter i pågående hus.1 För 
övriga kommuner inhämtas genom läns
bostadsnämndernas försorg liknande upp
gifter om flerfamiljshus (i nedan angi
ven mening). 

Fråri och med år 1958 har i kommu
nernas rapporter om bostadsbyggandet 
även intagits uppgifter om husens fördel
ning på småhus och övriga hus. 

»Småhus» är den gemensamma be
nämningen på enfamiljs- och tvåfamiljs-
hus samt rad- och kedjehus. Övriga hus 

1 Ett hus anses bli påbörjat, då schaktnings-, 
sprängnings- eller utfyllningsarbeten igångsätts, 
och sedan vara pågående, till dess lägenheterna 
kan tas i bruk. Då detta kan ske anses huset 
vara inflyttningsfärdigt. 

utgörs av flerfamiljshus och hus för hu
vudsakligen andra än bostadsändamål — 
»icke-bostadshus». Då antalet lägenheter i 
icke-bostadshus är ringa (mindre än en 
procent av den totala bostadsproduktio
nen) betecknas i denna framställning 
alla andra hus än småhus som »flerfa
miljshus». 

I den följande översikten redovisas 
antalet lägenheter i påbörjade och in
flyttningsfärdiga hus i städer och kö
pingar. I samband därmed särredovisas 
Stockholms inre förortskrets, omfattande 
5 städer, 5 köpingar och 8 egentliga 
landskommuner, samt vissa förortskom
muner till Göteborg, omfattande 3 stä
der och 7 egentliga landskommuner. Där
jämte lämnas uppgift om hur många av 
lägenheterna i de inflyttningsfärdiga och 
påbörjade husen som utgörs av lägenhe
ter i småhus. 

Att bostadsbyggandet i Stockholms 
inre förortskrets särredovisas i detta sam
manhang beror på den betydelse som 
numera ur bostadsförsörjningssynpunkt 
måste tillmätas den gemensamma bo
stadsmarknad som denna grupp av kom
muner jämte Stockholms stad utgör. 

Det må framhållas, att de förortskom
muner till Göteborg, för vilka det för 
närvarande är möjligt att redovisa det 
sammanlagda bostadsbyggandet, icke är 
alla de kommuner i Göteborgs närhet 
som kan sägas representera en med sta
den gemensam bostadsmarknad. 
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T a b 1. Antal lägenheter i inflyttningsfärdiga hus i ol ika k o m m u n e r och kommungrupper 1 

1 Enligt den administrativa indelningen den 1 januari 1959. 
2 Boo, Botkyrka, F'anderyd, Djursholm, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Märsta, Nacka, Saltsjöbaden, 
Sollentuna, Solna, Stocksund, Sundbyberg, Tyresö, Täby, Upplands-Väsby, Österhaninge. 
3 Askim, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Nödinge, Partilie, Råda, Starrkärr, Tuve. 

Inflyttningsfärdiga lägenheter 

Det sammanlagda antalet inflyttnings
färdiga lägenheter i de i tab 1 redovisa
de kommunerna och kommungrupperna 
har första kvartalet 1959 jämfört med 
samma kvartal 1958 minskat med 9 c/o. 
Antalet lägenheter i småhus har däremot 
ökat något och utgjorde 23 % av de un
der första kvartalet 1959 inflyttningsfär

diga lägenheterna. Första kvartalet 1958 
var motsvarande procenttal 20. För hela 
år 1958 var andelen lägenheter i småhus 
i de redovisade kommungrupperna lika
ledes 20 %. 

Antalet inflyttningsfärdiga lägenheter 
har ökat i Stockholm men minskat i inre 
förortskretsen, varigenom antalet inflytt
ningsfärdiga lägenheter i dessa kommu
ner tillhopa minskat i jämförelse med 

Tab 2. Antalet inflyttningsfärdiga lägenheter i nybyggda hus i s täder 
m e d 30000—100 000 invånare 1 

Enligt den administrativa indelningen den 1 januari 1959. 
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T a b 3. Antal lägenheter i påbörjade hus i ol ika k o m m u n e r och kommungrupper 1 

1 Enligt den administrativa indelningen den 1 januari 1959. 
3 Se not till tab 1. 
3 » » » » 1 . 

motsvarande antal under första kvartalet 
1958. Även i Göteborg med förortskom
muner samt i Malmö har antalet inflytt
ningsfärdiga lägenheter minskat. 

I förhållande till första kvartalet 1958 
var i »övriga städer» med 30 000— 
100 000 och 10 000—30 000 invånare an
talet inflyttningsfärdiga lägenheter un
gefär oförändrat, medan antalet lägenhe
ter i »övriga städer» med mindre än 
10 000 invånare hade minskat med 41 
och i »övriga köpingar» med 14 %. 

I tab 2 redovisas antalet inflyttnings
färdiga lägenheter för varje enskild stad 
med 30 000—100 000 invånare. 

/ flerfamiljshus i hela riket var anta
let inflyttningsfärdiga lägenheter ca 
8 800 under första kvartalet 1959, vilket 
med drygt 1 500 understiger motsvaran
de antal första kvartalet 1958. 

Lägenheter i påbörjade hus 

I tab 3 redovisas för samma kommuner 
och kommungrupper som i tab 1 anta

let lägenheter i påbörjade hus. Dessa upp
gifter är osäkrare än uppgifterna om 
antalet inflyttningsfärdiga lägenheter och 
blir i efterhand föremål för korrigeringar, 
som i regel leder till att antalen ökar. 

Jämfört med första kvartalet 1958 har 
antalet lägenheter i påbörjade hus i de 
i tab 3 redovisade kommunerna och 
kommungrupperna kraftigt ökat. Denna 
ökning är relativt sett mindre i Stock
holm med inre förortskrets och Göteborg 
med förortskommuner än i övriga stä
der och köpingar. Av de påbörjade lä
genheterna är 12 % belägna i småhus. 
Motsvarande andel första kvartalet 1958 
var 13 och för hela året 16 %. 

/ flerfamiljshus i hela riket påbörjades 
första kvartalet 1959 ca 8 000 lägenheter 
eller drygt 3 000 fler än första kvartalet 
1958. Antalet lägenheter i pågående fler
familjshus var vid utgången av första 
kvartalet 60 200, vilket överstiger mot
svarande antal första kvartalet 1958 med 
12 000 lägenheter. 

Gunnel öhman 
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Nykterhetsnämndernas ingripanden år 19581 

PRELIMINÄR RAPPORT 

En mycket kraftig uppgång i antalet in
gripanden av nykterhetsnämnderna kun
de konstateras omedelbart efter att mot
boken avskaffats och den nya nykterhets-
vårdslagen trätt i kraft. Mellan 1955 och 
1956 ökade sålunda detta antal med 
50 %. ökningen har sedan kraftigt av
tagit och var mellan 1956 och 1957 blott 
3,9 %. Av de preliminära siffror för år 
1958 som här framläggs, framgår att ök
ningstakten ytterligare minskat. Antalet 
personer mot vilka nykterhetsnämnder
na ingripit under 1958 uppgick sålunda 
till 78 500, innebärande en ökning med 
3,3 % i jämförelse med 1957. Upp
gången var något större i städerna 
(3,8 %) än på landsbygden (2,0 %). 

Jämförelsen mellan 1957 och 1958 
framgår av nedanstående tablå, där fal
len uppdelats i tre kategorier, nämligen 
endast undersökta fall, fall då enbart 
hjälpåtgärder förekommit (14 § Nvl) 
samt åtgärder av mera ingripande art 

(15 § Nvl). De endast undersökta fal
len har ökat rätt kraftigt i städerna 
(16 % ) , men minskat något på lands
bygden (3 % ) . I fråga om hjälpåtgärds-
fallen är förhållandet det motsatta, dvs 
en ökning på landsbygden (14 %) och 
en minskning i städerna (7 % ) . Åtgär
derna av mera ingripande art har i stä
derna ökat med 3 %, men på lands
bygden minskat med 4 %. Förändring
arna är rätt olika för skilda delar av ri
ket. Sålunda uppvisar 10 län en nedgång 
av antalet fall; störst är denna i Väst
manlands och Västernorrlands län med 
9 a 10 %. Den största ökningen redovi
sar Södermanlands län med 13 %, 
Stockholms län med 12 % samt Stock
holms stad med 11 %. Slutligen kan 
nämnas, att totalantalet fall under 1958 
var 10,6 per 1 000 invånare (1957: 10,4). 
På landsbygden var motsvarande siffra 
6,6 (6,5) och i städerna 14,6 (14,2). 

Thore Grönqvist 

1 Tabellen över nykterhetsnämndsingripandena länsvis på landsbygden resp i städerna kan erhållas i 
stencil hos socialstyrelsens byrå för pris- och socialvårdsstatistik. 
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Löneförhållandena för arbetare inom industrin 

i februari 1959 

Sedan flera år tillbaka har socialstyrelsen 
från företag inom industrin fyra gånger 
om året inhämtat uppgifter om av arbe
tare under en avlöningsperiod (som regel 
i kvartalets mellersta månad) uppburen 
lönesumma och utförda arbetstimmar. På 
grundval av dessa uppgifter har beräk
ningar gjorts rörande förändringarna i 
arbetarnas genomsnittliga timförtjänster 
sedan närmast föregående undersöknings
tillfälle och sedan motsvarande undersök
ningstillfälle föregående år. För varje un
dersöknings resultat har redogjorts i So
ciala Meddelanden (senast i Soc Medd 
Statistisk Information, mars 1959). 

Från och med år 1959 har en omlägg
ning företagits av ovannämnda statistik 
(den s k kvartalsstatistiken). Beträffande 
insamlingen av primärmaterialet innebär 
omläggningen, att uppgifter till kvartals
statistiken liksom uppgifter till sysselsätt
ningsstatistiken1 (den s k månadsstatisti
ken) begärs från ett antal företag som 
utvalts enligt ett stickprovsförfarande. För 
undersökningen av löneförhållandena i 
februari 1959 har använts dels en förteck
ning över ca 7 500 företag (firmor eller 
arbetsställen) som insänt uppgifter till so
cialstyrelsens sysselsättningsstatistik för 
februari 1958, dels en med utgångspunkt 
från kommerskollegii register över indu
striföretag uppgjord förteckning över ca 
1 750 företag, som ej återfunnits i social
styrelsens tidigare register. Företagen 
uppdelades på två kategorier, »större» 
och »mindre». Som »större företag» be
tecknades i den förstnämnda förteckning-

1 Jfr Sociala Meddelanden, Statistisk Informa
tion, mars 1959, s 98. 

en företag som enligt uppgifterna till sys
selsättningsstatistiken under år 1957 i ge
nomsnitt hade över 25 anställda arbetare 
och i den sistnämnda förteckningen före
tag som enligt kommerskollegii uppgifter 
under år 1954 hade över 25 arbetare. 
Rapportkort för kvartalsstatistiken utsän
des till samtliga på de två förteckningar
na upptagna »större» företag och till vart 
tionde av de »mindre» företagen. Inalles 
skickades rapportkort till 4 109 företag. 

Bland de företag, som ingår i socialsty
relsens tidigare register men som icke in
sänt uppgifter till sysselsättningsstatistiken 
för februari 1958, avser styrelsen att, se
dan uppgifter om antalet arbetare erhål
lits från kommerskollegium, göra ett ur
val för kvartalsstatistiken efter samma 
principer som tillämpats för det hittills 
gjorda urvalet. Vidare kompletteras för 
närvarande socialstyrelsens register över 
industriföretag med ledning av uppgifter 
för år 1957, vilka finns tillgängliga hos 
kommerskollegium. Även bland de före
tag, som genom denna komplettering till
förs socialstyrelsens register, avser sty
relsen att göra ett urval för kvartalsstati
stiken. Det bör i detta sammanhang på
pekas, att i kommerskollegii register i re
gel icke ingår företag med mindre än 5 
sysselsatta personer. 

De för kvartalsstatistiken erforderliga 
uppgifterna om utbetalda lönesummor 
och utgjorda arbetstimmar erhölls t o m 
år 1958 på ett rapportkort, vilket även 
innehöll uppgifter om antalet arbetare 
som under den redovisade avlöningsperio
den lämnat företaget, anställts vid företa
get, haft deltidsanställning eller haft för-
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Tab 1. Indextal (november 1958 - - 100 och februari 1958 = 100) för genomsnittlig 
timförtjänst för arbetare inom industrin i februari 1959 

1 Ej uppräknat. — 2 Inkl minderåriga. 
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Tab 1 i/orts). Genomsnittlig timförtjänst för arbetare inom industrin i februari 1959 

Tab 2. Genomsnitt l iga timförrjänster, kr, i februari 1959 för vuxna manl iga 
industriarbetare i ol ika dyrortsgrupper 
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kortad arbetstid. För år 1959 inhämtas 
liknande uppgifter för den månatliga sys
selsättningsstatistiken.1 Kvartalsrapporter
na om löner och arbetstimmar innehåller 
under år 1959 endast uppgifter om a) av 
arbetare under en avlöningsperiod (som 
regel i kvartalets mellersta månad) upp
buren lönesumma och utförda arbetstim
mar (med fördelning på de tre grupperna 
vuxna manliga arbetare, vuxna kvinnli
ga arbetare samt minderåriga arbetare 
plus lärlingar) och b) antal arbetare som 
varit i arbete under hela eller del av den 
redovisade avlöningsperioden. I lönesum
morna skall enligt anvisningarna ej ingå 
semesterlön eller semesterersättning, helg
dagslön eller helgdagsersättning (dvs lön 
som enligt avtal utgår till timavlönade ar
betare för vissa bestämda helgdagar), er
sättningar vid sjukdom, olycksfall o dyl. 
För tidigare avlöningsperioder utbetalda 
lönebelopp, som föranletts av retroaktiva 
lönebestämmelser i nyingångna avtal, 
skall ej medtas. 

I allmänhet avser uppgifterna friståen
de arbetsställen. I några fall redovisas 
dock flera arbetsställen tillhopa. Redovis
ningsenheterna betecknas i denna redo
görelse som »företag». 

Förändringarna i arbetarnas förtjänster 
sedan föregående undersökningstillfällen 
belyses genom indextal, vilka beräknats 
med användande av uppgifter för sådana 
företag som lämnat uppgifter vid båda 
de undersökningstillfällen som jämförel
sen avser. Företag, för vilka uppgifter er
hållits endast vid det ena av de två un
dersökningstillfällena, har således ej med-
tagits. För varje industrigrupp har man 
beräknat två genomsnittliga timförtjäns-
ter, en för vardera undersökningstillfället, 
såsom kvoten mellan lönesumma och tim-
summa för en vecka. Indextalen har där
efter erhållits genom att timförtjänsterna 
vid det aktuella (senare) undersöknings-
» Jfr s 206. 

tillfället uttryckts i procent av motsvaran
de timförtjänster vid det tidigare under
sökningstillfället. Såväl lönesummor som 
timsummor vid företag som utvalts med 
sannolikheten 1/10 har vid dessa beräk
ningar multiplicerats med 10. 

I tab 1 återges indextal som visar de 
beräknade timförtjänsternas förändringar 
från november 1958 till februari 1959 och 
från februari 1958 till februari 1959. De 
förstnämnda indextalen grundas på upp
gifter från 2 850 företag och de sistnämn
da på uppgifter från 3 190 företag. Vid 
beräkningen av indextalen för februari 
1959 har hänsyn ej kunnat tas till verk
ningarna av de nya kollektivavtalen för 
1959.2 Indextalen avser genomsnittliga 
timförtjänster, som beräknats på grundval 
av uppgifter om av arbetare uppburen 
lönesumma och utförda arbetstimmar un
der en vecka i den angivna månaden. I 
dessa timförtjänster ingår all ersättning 
för arbetad tid, såsom ackordsöverskott, 
övertidsersättning, skifttillägg etc. Där
emot ingår ej semesterlön eller semester
ersättning, helgdagslön eller helgdagser
sättning samt ej heller ersättning vid sjuk
dom eller olycksfall. Inom flera industri
grupper förekommer ackordsarbete som 
sträcker sig över flera avlöningsperioder. 

1 sådana fall kan å ena sidan ackordsöver
skott som helt eller delvis intjänats under 
tidigare avlöningsperioder ha utbetalats 
under redovisningsperioden, medan å 
andra sidan ackordsöverskott som intjä
nats under denna period kan komma att 
utbetalas först senare. Detta bör beaktas 
vid bedömningen av här redovisade in
dextal. Så t ex sammanhänger det höga 
indextalet (nov 1958 = 100) för gruppen 
»cementvarufabriker» och det låga in
dextalet (nov 1958 = 100) för gruppen 
»annan kemisk-teknisk industri» med att 
ett stort ackordsöverskott redovisats i feb
ruari 1959 av ett företag inom den förra 
2 Jfr not 2 till tab 4. 
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Tab 3. Indextal (februari 1958 = 100) för genomsnittlig timförtjänst för arbetare 
inom industrin i Stockholm i februari 1959 

gruppen och i november 1958 av ett fö
retag inom den senare gruppen. Det bör 
även erinras om att den normala vecko
arbetstiden ibland (t ex då fria lördagar 
förekommer under sommaren) varierar 
under året u tan motsvarande variationer 
i lönen (veckolön, månadslön) . 

Primärmaterialet för februari 1959 är 
till följd av urvalsmetoden mindre än vid 
tidigare undersökningstillfällen. För feb
ruari 1959 har därför genomsnittliga tim-
förtjänster i olika dyrortsgrupper endast 
beräknats för s k huvudgrupper inom in

dustrin.1 Dessa timförtjänster återges i 
tab 2. 

Förändringarna mellan februari 1958 
och februari 1959 i de genomsnittliga 
timförtjänsterna för vuxna arbetare i 
Stockholm framgår av indextalen i tab 3. 

T a b 4 visar löneutvecklingen sedan 
februari 1957 för samtliga arbetare (män, 
kvinnor och minderåriga) . Indextalen i 
denna tabell har beräknats enligt den s k 
kedjemetoden. 

Carl Y.son Hermelin 
1 Jfr SocM, Statistisk Information mars 1959, 
s 92, tab 1. 

Tab 4. Indextal (febr 1947 = 100) för genomsnittlig timförtjänst för arbetare 
(män, kvinnor, minderåriga) inom industrin 

" Häri ingår grupperna järn- och stålmanufaktur, mekaniska verkstäder, reparationsverkstäder, skepps
varv, elektroteknisk industri och annan metallindustri. — 3 Vid beräkningen av indextalen för februari 
1957 och februari 1959 har hänsyn ej tagits till senare utbetalda retroaktiva lönetillägg. För gruppen 
»verkstadsindustri m m» företogs 1957 en stickprovsundersökning beträffande de retroaktiva löne
tilläggens storlek (jfr SocM 1957: 9, s 579). I anslutning härtill erhölls indextalet 236,3 för den 
genomsnittliga timförtjänsten i februari 1957 inklusive retroaktiva lönetillägg. I avsikt att belysa de 
retroaktiva lönetilläggens storlek har socialstyrelsen i år liksom 1957 till ett urval av företagare inom 
gruppen »verkstadsindustri m m» skickat en blankett med anhållan om vissa uppgifter rörande 
de retroaktiva lönetilläggen. 
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Sysselsättning och arbetslöshet1 

T a b 1. Sysselsättning i n o m industrin mar s—apri l 1959 

1 En redogörelse för uppläggningen av den i tab 1—3 redovisade statistiken och för de använda 
beräkningsmetoderna m m har lämnats i Sociala Meddelanden, Statistisk information, april 1959 
(sid 133—139). 

I april 1959 utökades adressförteckningen för sysselsättningsstatistiken med 401 företag, vilka utvalts 
bland sådana företag i socialstyrelsens register som icke hade insänt uppgifter till socialstyrelsens 
sysselsättningsstatistik i februari 1958. Vid urvalet tillämpades samma principer som vid urvalet av 
företag för undersökningen i januari 1959. 

202 



203 



T a b 1 (forts). Sysselsättning inom industrin mars—april 1959 
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Tab 2. Indextal (uträknade enligt kedjemetod, april 1958 = 100) för antal anställda 
arbetare (exkl permitterade) maj 1958—april 1959 

Tab 3. Antal i februari—april 1959 under en vecka avgångna resp nyanställda arbetare 
samt antal arbetare med deltidsarbete resp korttidsarbete i procent av hela antalet 
arbetare, som varit i arbete under den redovisade avlöningsperioden 
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Tab 4. Verksamheten vid arbetsförmedlingarna under april 1959 

Tab 5. Vid arbetsförmedlingen anmfilda arbetslöshetsförsäkrade arbetslösa 
maj 1958—maj 1959 

1 Preliminära uppgifter. 
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Konsumentprisindex för april 1959 

Konsumentprisindex för april 1959 har 
av socialstyrelsen beräknats till 152 (1949 
= 100) eller samma tal som gällt sedan 
april föregående år. Med två decimaler 
är talet för april 151,92. 

För de olika i konsumentprisindex in
gående huvudgrupperna av varor och 
tjänster är indextalen för april följande 
(marstalen inom parentes): Livsmedel 
162 (163), alkoholhaltiga drycker och to
bak 173 (174), bostad, bränsle och lyse 
157 (158)^ därav enbart bostad 155 
(155) och bränsle och lyse 161 (165), 
kläder och skor 125 (125), inventarier 
och husgeråd 134 (134) och diverse 149 
(149). 

I tab 1 redovisas indextalen för de oli
ka huvudgrupperna samt totalindextalen 
för varje år 1950—1958 samt för varje 
månad april 1958—april 1959. 

Indextalen för olika undergrupper av 
varor och tjänster anges i tab 2, dels för 
år 1958 och dels för april 1959 och de 
två närmast föregående månaderna. Vi
dare redovisas den procentuella föränd
ringen av indextalen mellan december 
1958 och april 1959, beräknat på index
talen före avrundning till hela tal. 

Mellan mars och april visar ett flertal 
livsmedelspriser en mindre nedgång. Un
dantag utgör bland annat nötstek och 
fläskkotlett, som blev något dyrare. För 

Tab 1. Konsumentprisindex 1950—april 1959 (År 1949 = 100)» 

1 Indextalen för varje kvartal och månad 1950—1957 se SocM 1957: 4, sid 255, och 1958: 3, sid 191. 
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Tab 2. Indextal för ol ika undergrupper av varor år 1958 och februari—april 1959 
s a m t talens procentuella förändringar december 1958—april 1959 

1 Beräknad på indextal med två decimaler. Siffran 0 anger en förändring mindre än en halv 
procent. 
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öl registrerades en mycket obetydlig pris
sänkning, som orsakat en nedgång av det 
avrundade gruppindextalet. Inom bräns
leposten sjönk priserna för eldningsolja 
(ca 6 % ) , koks (ca 2 % ) och ved. I 
övrigt var prisförskjutningarna inom de 
olika varugrupperna mycket obetydliga. 

Censusmonografier om kvinnors fruktsam
het och om åldringsproblem 

Wilson K Grabill, Clyde V Kiser & Pascal K 
Whelpton: The Fertility of American Women. 
John Wiley & Sons, Inc, N Y 1958. $ 9,50. 
448 s. 
Henry D Sheldon (with introductory and summary 
chapters by Clark Tibbits): The Older Popula
tion of the United States. John Wiley & Sons, 
N Y. 1958. 224 s. 
Båda ingår i The Census Monograph Series. 

Traditionellt är folkräkningarna överallt i 
världen upplagda så, att de samtidigt tillgo
doser många skiftande informationsbehov. De 
brukar ge detaljerade upplysningar om sådana 
förhållanden som befolkningens ålder, kön, ci
vilstånd, yrke, inkomster, utbildning etc. Ofta 
blir det fråga om synnerligen omfattande ma
terial där uppgifter om speciella ämnesområ
den kan vara svåra att överblicka och föra 
samman. Många gånger blir därför det rik
haltiga materialet icke utnyttjat i den omfatt
ning som vore möjlig. 

Det är mot denna bakgrund man får be
trakta den serie av s k census-monografier 
som utgetts i USA i samband med 1950 års 
folkräkning. Jämte de snabbt publicerade, de
taljrika redovisningarna för folkräkningens re
sultat planerade man sålunda att utge en se
rie skrifter där analysen för vissa specialom
råden kunde drivas längre än i den grundläg
gande redovisningen och sträckas ut över fler 
år. Goda erfarenheter från en liknande serie 
från 1920-talet talade för denna idé; 1930 
hade man däremot fått minska folkräknings
programmet på grund av depressionen och 
1940 på grund av kriget. 

De båda ovan angivna skrifterna i denna 
serie, en om kvinnors fruktsamhet och en om 
åldringsproblemen, utgör produkter av ett 
teamwork, där statistiker vid folkräkningsby
rån samarbetat med experter på berörda äm
nesområden.1 

Analyserna är emellertid icke endast base
rade på det egentliga folkräkningsmaterialet, 
utan detta har ställts samman med uppgifter 
ur andra tillgängliga källor, som varit av in-
1 Tidigare har i denna tidskrift anmälts ytter
ligare en av monografierna, Paul Glick: American 
Families. 

Pensionspristalet för juli, som beräk
nas på konsumentprisindex för april, 
sjunker en enhet till 123. Nedgången på
verkar inte folkpensionernas indextillägg. 

Åke Larsson 

tresse i sammanhanget. Delvis har dessa upp
gifter varit av yngre datum än folkräknings
uppgifterna, varför det varit möjligt att delvis 
fånga upp tendenser även efter 1950. 

De båda här utvalda delarna ur serien av 
censusmonografier är även innehållsmässigt av 
intresse för dem som i Sverige sysslar med 
motsvarande frågor. 

Skriften om åldringarna behandlar de skilda 
sociala och ekonomiska problem som uppstått 
i det västerländska samhället till följd av för
skjutningarna i ålderspyramiden, där toppen 
— åldringarna — kommit att väga allt tyng
re i förhållande till basen. Frågan om åld
ringarnas yrkesverksamhet, sysselsättningsför
hållanden och inkomster belyses från skilda as
pekter. Det framgår, att i USA år 1950 en
dast 42 % av männen över 65 år var aktivt 
yrkesverksamma (tillhörde labor force). An
ledningen är snarare vacklande hälsa och bris
tande krafter, än, som man ofta syns anta, 
att pension utgått vid viss ålder eller vederbö
rande frivilligt dragit sig tillbaka. Skilda un
dersökningar pekar på att endast omkring 
10 % av de icke yrkesverksamma männen 
skulle kunna arbeta, förutsatt att icke speci
ellt lämpliga arbetsmöjligheter tillskapades. 
Bland kvinnorna, som inte har över sig det 
sociala trycket att behöva arbeta, sjunker yr
kesverksamheten med åren ännu snabbare än 
bland männen. 

I fråga om åldringarnas ekonomiska förhål
landen har man sammanställt uppgifter från 
flera olika amerikanska undersökningar, vilka 
alla tyder på att de allmänna och enskilda 
pensioner som utgår, i många, många fall är 
otillräckliga. Men det allra svåraste proble
met är att för de flesta gamla ekonomien helt 
rasar samman vid sjukdom. Visserligen har 
ungefär tredjedelen någon form av sjukför
säkring, men denna är ofta i olika avseenden 
begränsad och blir en åldring sjuk för längre 
tid innebär det helt enkelt att han förlorar 
möjligheterna att existera. 

Emellertid har under 50-talet verksamheten 
för åldringarnas vård aktiviserats i många av 
USA:s delstater och även på det federala 
planet, där man gått in för att överta mer av 
ansvaret på detta område. 

Frågan om åldringarna berör toppen av be
folkningspyramiden — frågan om kvinnornas 
fruktsamhet handlar om pyramidens bas. Är 
fruktsamheten låg blir basen trång, kanske så 
trång att pyramiden ser ut som en urna i 
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stället, den form vi exempelvis i Sverige fick 
lära känna under 1930-talet. Nu är basen 
bredare igen, både i USA och Sverige. Emel
lertid visar den amerikanska undersökningen 
att det skett många intressanta förskjutningar 
av fruktsamheten inom olika samhällsgrupper. 
Mest har den ökat bland hustrurna till de män 
som har den högsta utbildningen och minst 
bland hustrurna till arbetare utan yrkesutbild
ning. Samma tendens framträder om man be
traktar fruktsamhetens förändringar i relation 
till kvinnornas egen utbildning. 

En annan tendens av stor betydelse i USA 
är att skillnaderna i fråga om fruktsamheten 
bland färgade och vita håller på att utjäm
nas, även om naturligtvis den absoluta ni
vån alltjämt ligger betydligt högre bland de 
färgade. 

Orsakerna till dessa och andra liknande för
ändringar är svåra att ange med hjälp av ett 
rent demografiskt material sådant som det 
man här fått utnyttja. Klart är emellertid, att 
ungefär fjärdedelen av den totala ökning i 
antalet födda som inträffat sedan 1930-talet 
beror på att antalet kvinnor i fruktsam ålder 
ökat. Inemot tredjedelen syns bero på en 
tendens hos kvinnorna att gifta sig tidigare 
samt i någon liten mån på att proportionen 
ogifta kvinnor minskat. 

De båda här anmälda skrifterna utgör, vå
gar man påstå, exempel på en metod att för
vandla siffror och torra fakta till aktuell, kon
kret verklighet. Utan tvivel har folkräkningens 
resultat genom detta blivit till större gagn i 
många olika sammanhang. 

Eva Herner 
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Social hemhjälp 1958 

Socialstyrelsen har regelbundet under 
1950-talet företagit undersökningar be
träffande den sociala hemhjälpsverksam-
hetens omfattning och funktioner. För 
åren 1951, 1952 och 1955 har styrelsen 
bl a i avsikt att kunna tillhandagå pågå
ende utredningar med aktuella uppgifter 
begärt omfattande rapporter från hem
hjälpsnämnderna om såväl hemhjälpen åt 
barnfamiljerna som åt gamla och invali
der samt uppgifter om hemvårdarinnor
nas tjänstgöringsdagar, sjukledighet, va
kanser, övergång till andra yrken m m. 
Då det synts socialstyrelsen angeläget att 
följa utvecklingen och ständigt vara un-
derkunnig om den kraftigt expanderande 
hemhjälpen åt gamla och invalider, har 
styrelsen även mellanliggande år inford
rat uppgifter om denna nya, offentliga 
vårdform. 

Våren 1959 har landets hemhjälps
nämnder insänt liknande rapportering av
seende kalenderåret 1958 som fallet var 
våren 1956. 

Social hemhjälp var 1958 anordnad i 
132 städer och 895 köpingar och lands
kommuner. Antalet hemhjälpsnämnder 
var 1 023, 4 nämnder är verksamma i 2 
kommuner vardera. 1 001 nämnder har 
besvarat det utsända frågeformuläret, 131 
i städer och 870 i övriga kommuner. I 
undersökningen för år 1955 deltog 1 026 
nämnder. 

I de nu undersökta kommunerna fanns 
15/12 1958 inrättade 3294 befattning
ar för heltidsanställda hemvårdarinnor, 
1 144 i städer och 2 150 i köpingar och 
landskommuner. 

93 % av tjänsterna (96 resp 92 %) el
ler 3 071 (1 097 resp 1 974) var besatta 

hela året under det att återstående 223 
tjänster (47 resp 176) var vakanta sam
manlagt 914 månader (147 resp 767). 
Detta innebär en markant nedgång från 
år 1955, då 300 tjänster (43 resp 257) 
var lediga sammanlagt 1 347 månader 
(229 resp 1 118). 

En stad i Stockholms län och en lands
kommun i vardera Södermanlands, Ble
kinge, Göteborgs och Bohus och Väster
bottens län samt två kommuner i varde
ra Kopparbergs och Norrbottens län har 
icke inrättat statsunderstödd hemhjälps
verksamhet. Dessa kommuner har tillsam
mans 13 784 invånare. 

318 hemvårdarinnor lämnade sitt yrke 
1958, vilket motsvarar ca 10 % av samt
liga tjänsteinnehavare. Detta betyder nå
gon minskning från de 12 %, som lämna
de yrket såväl 1951 som 1952 samt 
11,2 % år 1955. 178 hemvårdarinnor 
lämnade sitt arbete i samband med gif
termål, 57 slutade för att övergå till and
ra yrken, huvudsakligen till socialt eller 
sjukvårdande arbete, 20 slutade på grund 
av sjukdom och 63 av andra skäl, främst 
familjeskäl. 

Utbildning av hemvårdarinnor sker nu
mera vid 15 skolor, spridda över hela 
landet med kurser på i regel 15 månader. 
Överläggningar pågår om att utöka detta 
antal med ytterligare ett par skolor. Här
utöver anordnar socialstyrelsen varje år 
s k kompletteringskurser för elever, som 
redan förskaffat sig en allsidig praktik i 
husligt arbete och barnavård. 17 sådana 
kurser med 220 elever anordnades 1958. 
Tillströmningen av elever, speciellt till de 
långa kurserna, är utomordentligt stor. 
Bristen på hushålls-, sömnads- och bar-
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Proportionen mel lan fo lkmängden den 1/1 1957 och antalet hemvårdarinnetjänster 
t i l l vi lka statsbidrag sökts för år 1958 

(Två deltidsanställda hemvårdarinnor anses motsvara en heltidsanställd.) 

(lto = landstingsområde) 

i Länens inbördes ordningsföljd med hänsyn till verksamhetens utbyggnad. 
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navårdslärarinnor är däremot fortfaran
de ett stort problem vid organiserandet av 
hemvårdarinnekurserna. 

De redovisade 3 294 heltidsanställda 
hemvårdarinnorna presterade 766 751 
dagsverken under år 1958 (270 244 i stä
der, 496 507 i övriga kommuner). Un
der år 1955 utfördes 749 773 dagsverken, 
254 325 i städerna och 495 448 i övriga 
kommuner. I 88 628 fall (30 364 resp 
58 264) har familjer med barn erhållit 
hjälp av hemvårdarinnor under år 1958. 
Antalet familjer utgjorde 68 746 (27 734 
resp 41 012). En del familjer hjälptes vid 
två eller flera tillfällen. 

Samtliga halvtidsanställda hemvårda
rinnor, för vilka fanns inrättade 372 
tjänster (156 resp 216), gjorde 44 340 
dagsverken (15 724 resp 28 616). De 351 
år 1955 deltidsanställda hemvårdarinnor
na utförde 65 337 dagsverken (12 617 
resp 52 720). Tydligt är att en hel del 
hemvårdarinnor som år 1955 betraktades 
och avlönades som deltidsanställda trots 
att de tjänstgjorde praktiskt taget hela 
året fått sina anställningsförhållanden 
ordnade till heltidsanställning och att de 
befattningshavare, som nu redovisas som 

halvtidsanställda, också arbetar på halv
tid. 

Om man jämför anledningarna till att 
barnfamiljerna anlitat social hemhjälp, 
så finner man, att 17 % av fallen 1958 
berodde på barnsbörd (19 % 1952 och 
20 % 1955), 70 % husmors sjukdom 
(66 % 1952 och 67 % 1955), 3 % hus
mors semester (4 % 1952 och 3 % 1955). 
I 10 % (11 % 1952 och 10 % 1955) re
dovisas andra anledningar. Några för
skjutningar har ägt rum på 3 år från 
barnsbördsfallen till sjukdomsfallen. 

Antalet familjer som redovisas ohjälp
ta, emedan ingen ledig hemvårdarinna 
funnits att tillgå, har glädjande nog sjun
kit från 10 091 år 1955 till 8 179 år 1958 
(3 550 i städer och 4 629 i övriga kom
muner). Antalet redovisade ohjälpta fa
miljer var 1952 13 274. 

Det bör dock observeras att det antal 
ohjälpta fall, som en kommun uppger, 
ingalunda är någon måttstock på det yt
terligare behovet av hemhjälp. Det är nog 
tvärtom så, att om en kommun har en 
underdimensionerad hemhjälp, så finner 
ofta familjerna det lönlöst att överhuvud
taget göra någon anmälan, oaktat hjälp-

219 



behov alldeles tydligt kan förefinnas. Det
ta framgår utomordentligt tydligt, då 
man jämför fyra mellansvenska residens
städer, samtliga med omfattande, expan
derande industriell sysselsättning och av 
ungefär samma storlek. I en stad med en 
hemvårdarinna på hela 4 737 invånare 
redovisas, att endast 8 familjer blivit 
ohjälpta under år 1958 på grund av att 
hemvårdarinna icke funnits ledig, i en 
annan stad med en hemvårdarinna per 
3 885 invånare blev 23 familjer ohjälpta, 
i en stad med en hemvårdarinna per 
2 869 invånare redovisas 74 ohjälpta fa
miljer och i en stad med utomordentligt 
väl utbyggd hemhjälp med en hemvår
darinna per 2 499 invånare redovisas, att 
146 familjer, för vilka det förelåg indi
kationer för att få hemhjälp, icke kunde 
beredas sådan. 

Även om verksamheten är aldrig så väl 
skött och man sorgfälligt planlägger hem
vårdarinnornas arbetstid, så kan man 
knappast i någon kommuntyp undgå s k 
ofrivilligt lediga dagar, dvs dagar, då 
hemvårdarinnorna är lediga på grund av 
brist på uppgifter. Oftast består ledighe
ten av enstaka dagar. 

De ofrivilligt lediga dagarna uppgick 
under år 1958 till 14 884 (3 126 i städer 
och 11 758 i övriga kommuner). 

År 1955 redovisades 16 374 sådana da
gar och 1952 var de ofrivilligt lediga da
garna 16 291. År 1951, året före den nya 
kommunindelningen, då vi uppenbarli
gen hade för små enheter för att vara ar
betskraftsekonomiska, redovisades inte 
mindre än 23 337 dylika dagar. På varje 
hemvårdarinna faller under redovisnings
året inte mer än 4,5 ofrivilligt lediga da
gar (2,5 i städer och 5,5 i övriga kommu
ner). Anmärkningsvärt är emellertid att 
dessa fördelar sig ytterst olika i olika de
lar av landet. 

Antalet sjukdagar uppgick för hela lan
det till 63 778, 33 415 i städer och 30 363 

i övriga kommuner (genomsnittligt 29 
resp 14 per hemvårdarinna, en ökning i 
städer från 25 och en minskning i övriga 
kommuner från 16). Det är alldeles tyd
ligt att hemvårdarinnorna i städerna i 
högre grad än på landsbygden är utsatta 
för risken för infektioner. 

Som kompensation för övertid har hem
vårdarinnorna i hela landet varit lediga 
36 512 dagar (11967 i städer, 24 545 i 
övriga kommuner), vilket motsvarar 
10 1/2 kompensationsdag per hemvårda
rinna i städer, 11 1/2 i övriga kommu
ner. Skillnaden mellan den med ledighet 
kompenserade övertid som hemvårdarin
norna måste prestera i städerna är alltså 
genomsnittligt inte mycket lägre än på 
landsbygden. Förhållandena är mycket 
olika i olika kommuner. 

Samtliga hemvårdarinnor hjälpte un
der år 1958 21 472 åldringar och invali
der (4 598 i städer och 16 874 i köpingar 
och landskommuner). Av dessa fick ca 
34 % (14 resp 39 <fo) mer eller mindre 
regelbunden hjälp. Under år 1955 läm
nades inom ramen för den statsunderstöd
da sociala hemhjälpen, hemvårdarinne-
verksamheten, bistånd åt 18 439 åldringar 
och invalider. År 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). 

Inom den särskilda hemhjälpen åt 
gamla, som ordnas utan statsbidrag och 
där man huvudsakligen anlitar deltids
arbetande duktiga hemmafruar som i re
gel ger de gamla en kontinuerlig hjälp 
lämnades bistånd år 1958 åt inte mindre 
än 45 521 gamla och invalider (30 903 i 
städer och 14 618 i övriga kommuner). 

Som jämförelse kan nämnas att 1954, 
det första år för vilket socialstyrelsen in
hämtat rapporter om hemhjälpen åt 
gamla, inom denna vårdform, som efter 
engelskt mönster introducerades i vårt 
land så sent som 1950, hjälptes 18 325 
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gamla och invalider (12 631 resp 5 694), 
1955 25 324 (17 056 resp 8 268), 1956 
32 211 (21832 resp 10 379) och 1957 
39 230 (26 510 resp 12 720). Det bör ob
serveras att åldringar under ett och sam
ma år kan ha erhållit hemhjälp genom 
både den statsunderstödda sociala hem
hjälpen och den särskilda hemhjälpen, 
varför någon bestämd siffra för det to
tala antalet åldringar eller invalider, som 
under året erhållit hemhjälp, inte kan 
uppges. 

För att få en uppfattning om, hur 
många gamla och invalider som samti
digt varit aktuella fall inom den särskilda 
hemhjälpen, har socialstyrelsen under
sökt situationen under veckan 24—30 ja
nuari 1955, då 7 813 personer (6138 
resp 1 675) hjälptes. 3 894 kvinnor var 
då sysselsatta inom åldringshemhjälpen, 
23—29 januari 1956 hjälptes 12 008 per
soner (9 453 och 2 555) av 5 177 kvin
nor och veckan 21—27 januari 1957 
hjälptes 16 557 personer (12434 resp 
4 123) av 7 480 kvinnor. Veckan 20—26 
januari 1958 fick 20 145 (15 289 resp 
4 856) åldringar och invalider bistånd av 
8 744 hemhjälpare (6 370 i städer och 
2 374 i övriga kommuner) och veckan 
25—31 januari 1959 hjälptes 19 818 
(14 347 resp 5 471) åldringar och inva
lider av 10 241 hemhjälpare (7502 resp 
2 739). 

Särskild hemhjälp åt gamla bedrevs 
vid årsskiftet 1958/59 i 690 av landets 
1 036 kommuner, i 125 av 133 städer 
samt i 565 av 903 övriga kommuner. Fö
regående årsskifte var antalet 666 (123 
resp 543). Ytterligare 28 kommuner pla
nerade i januari 1959 att under årets lopp 
starta hemhjälp. En hel del av dessa är 
redan nu igång med sin verksamhet. 

662 av de 690 kommunerna har be
svarat en fråga, huruvida det föreligger 
svårighet att erhålla arbetskraft. 537 kom
muner (106 städer och 431 övriga kom
muner) har inga svårigheter härvidlag, 
85 (6 resp 79) har besvär och 40 (10 
resp 30) redovisar, att de tidvis har rekry
teringssvårigheter. Situationen har i det
ta hänseende avsevärt förbättrats de se
naste åren. Storstäderna har dock liksom 
tidigare haft problem att kämpa med un
der semestersäsongen. Genom klok om
disponering av arbetskraften och ett in
timt samarbete med de särskilda expedi
tioner, som i dessa städer handhar hem-
vårdarinneverksamheten, där efterfrågan 
på hjälp är mindre på somrarna, syns 
dock de största svårigheterna kunna över
vinnas. 

Den särskilda hemhjälpen åt gamla be
drivs i 353 (58 resp 295) kommuner av 
hemhjälpsnämnden, i 200 (51 resp 149) 
kommuner av socialnämnden, i 122 (16 
resp 106) kommuner av Röda korskrets 
och i 27 (6 resp 21) kommuner av an
nan. I l l (6 resp 5) kommuner bedrivs 
hemhjälpen åt de gamla av flera än en 
organisation. 

Hjälpen förmedlas av hemhjälpsnämn
dens arbetsledare i 208 (5 resp 203) kom
muner, av socialnämnden i 64 (2 resp 62) 
kommuner, av socialvårdsbyrån i 186 
(77 resp 109) kommuner, av arbetsför
medling i 51 (24 resp 27) kommuner 
samt i 181 (22 resp 159) kommuner av 
annan, ofta av distriktssköterska eller av 
privatperson. Några storstäder har sär
skilda egna expeditioner för hemhjälpen 
åt gamla, långvarigt sjuka och invalider. 

Margareta Nordström 
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Sysselsättning och arbetslöshet1 

Tab 1. Sysselsättning inom industrin april—maj 1959 

1 En redogörelse för uppläggningen av den i tab 1—3 redovisade statistiken och för de använda 
beräkningsmetoderna m m har lämnats i Sociala Meddelanden, Statistisk Information, april 1959 
(sid 133—139). 

I april 1959 utökades adressförteckningen för sysselsättningsstatistiken med 401 företag, vilka utvalts 
bland sädana företag i socialstyrelsens register som icke hade insänt uppgifter till socialstyrelsens 
sysselsättningsstatistik i februari 1958. Vid urvalet tillämpades samma principer som vid urvalet av 
företag för undersökningen i januari 1959. 
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Tab 1 (forts). Sysselsättning inom industrin april—maj 1959 
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Tab 2. Indextal (uträknade enligt kedjemetod, maj 1958 = 100) för antal anställda 
arbetare (exkl permitterade) juni 1958—maj 1959 

Tab 3. Antal i mara—maj 1959 under en vecka avgångna resp nyanställda arbetare 
samt antal arbetare med deltidsarbete resp korttidsarbete i procent av hela antalet 
arbetare, som varit i arbete under den redovisade avlöningsperioden 

226 



Tab 4. Verksamheten vid arbetsförmedlingarna under maj 1959 

Tab 5. Vid arbetsförmedlingen anmälda arbetslöshetsförsäkrade arbetslösa 
juni 1958—juni 19S9 

1 Preliminära uppgifter. 
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Statsbidrag till ålderdomshem 

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

Under tiden 1 juni 1958—31 maj 
1959, har socialstyrelsen yttrat sig över 

68 av länsstyrelserna remitterade ansök
ningar om statsbidrag. Länsstyrelserna 
har under nämnda tid fastställt statsbi
drag med tillhopa 8 782 767 kronor av
seende 46 byggnadsföretag. Socialstyrel
sen, som enligt 8 § kungörelsen har att 
besluta om utbetalning av statsbidrag i 

Tab 1. Nybyggda samt om- och tillbyggda ålderdomshem, länsvis, för vilka länsstyrelserna 
under tiden 1 juni 1958—31 maj 1959 fastställt statsbidrag 
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Tab 2. Nybyggda samt om- och tillbyggda ålderdomshem, årsvis med hänsyn till färdig
ställandet, för vilka länsstyrelserna under tiden 1 juni 1958—31 maj 1959 
fastställt statsbidrag 

den mån medel finns tillgängliga, har 
under samma tid utbetalat 9 028 467 
kronor i statsbidrag. De utbetalade bi
dragen har avsett 47 byggnadsföretag. 

Under tiden 1 juni 1958—31 maj 
1959 har länsstyrelserna fastställt stats
bidrag till ålderdomshem i den omfatt
ning, som redovisas i tab 1 och 2. 

Det framgår bland annat att ifråga
varande ålderdomshem är 46 till anta
let med 1 599 platser, varav 35 hem 

med 1 257 platser i nybyggnader. För 
samtliga hem belöper sig byggnadskost
naderna till 41,1 mkr, varav 7,3 mkr 
kommer på om- och tillbyggnadsföretag. 
Totala beloppet av fastställda statsbi
drag utgör, som redan nämnts, 8 782 767 
kronor. 

I tab 2 redovisas de ifrågavarande 
byggnademas fördelning efter året för 
färdigställandet. 

Bertil Wirseen 

Konsumentprisindex för maj 1959 

Konsumentprisindex för maj 1959 har av 
socialstyrelsen beräknats till 152 (1949 
= 100) eller samma tal som gällt sedan 
april föregående år. Med två decimaler 
är talet för maj 152,18. 

För de olika i konsumentprisindex in
gående huvudgrupperna av varor och 
tjänster är indextalen för maj följande 
(apriltalen inom parentes): Livsmedel 

163 (162), alkoholhaltiga drycker och to
bak 174 (173), bostad, bränsle och lyse 
156 (157), därav enbart bostad 155 
(155) och bränsle och lyse 159 (161), 
kläder och skor 125 (125), inventarier 
och husgeråd 133 (134) och diverse 149 
(149). 

I tab 1 redovisas årsmedeltalen av in
dextalen för de olika huvudgrupperna och 
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ker, havregryn, kalvkött, skinka, katrin
plommon och middagsmåltid på restau
rang. För starköl registrerades en obe
tydlig prisstegring, som orsakat en höj
ning av det avrundade gruppindextalet 
för alkoholdrycker och tobak. Inom 
bränsleposten sjönk priserna för eldnings
olja och koks. I övrigt kan nämnas en 
avsevärd prissänkning på TV-apparater. 

Pensionspristalet för augusti, som be
räknas på konsumentprisindex för maj, 
stiger en enhet till 124. Uppgången på
verkar inte folkpensionernas indextill-
lägg-

Carl Öberg 

Tab 1. Konramentpriaindex 1950—maj 1959 (År 1949 = 100) > 

' Indextalen for varje kvartal och månad 1950—1957 K SOCM 1957: 4, sid 255, och 1958: 3, sid 191. 
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för totalindex åren 1950—1958 samt 
motsvarande indextal för varje månad 
maj 1958—maj 1959. 

Indextalen för olika undergrupper av 
varor och tjänster anges i tab 2, dels för 
år 1958 och dels för maj 1959 och de 
två närmast föregående månaderna. Vi
dare redovisas den procentuella föränd
ringen av indextalen mellan december 
1958 och maj 1959, beräknad på index
talen före avrundning till hela tal. 

Mellan april och maj visar ett flertal 
livsmedelspriser mindre höjningar. Detta 
gäller bland annat vissa brödsorter, soc-



Tab 2. Indextal för olika undergrupper av varor år 1951 och mars—maj 1959 
samt talens procentuella förändringar december 1958—maj 1959 

1 Beräknad på indextal med två decimaler. Siffran 0 anger en förändring mindre än en halv 
procent. 
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Mödrahjälpen år 1958 

Mödrahjälpen, vilken infördes år 1938, 
utgår till kvinnor, vilka visat sig vara i 
uppenbart behov av understöd i sam
band med havandeskap eller barnsbörd. 
Mödrahjälp beviljas av mödrahjälps-
nämnderna, en i varje landstingsområde. 
Redogörelsen i det följande bygger på 
från dessa nämnder insända protokolls
utdrag. 

Mödrahjälpens omfattning. Mödra
hjälpen 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 minskning i 
verksamhetens omfattning ägt rum, vil
ket framgår av nedanstående tablå. 
Fram till år 1955, liksom även därefter, 
har nedgången huvudsakligen varit be
tingad av den allmänna inkomststegring
en, vilken medfört att allt flera mödrar 
kommit att passera de inkomstgränser 
över vilka ingen mödrahjälp kan utgå. 
Nedgången år 1955 (med ca 30 %) var 
däremot främst en följd av moderskaps-
försäkringens införande. Detta innebär 
att många kvinnor som tidigare varit i 

behov av mödrahjälp nu fått detta till
godosett inom försäkringen. 

Det totala antalet handlagda ansök
ningar om mödrahjälp var, som framgår 
av tablån, 26 280 under år 1958 mot nå
got under 26 700 föregående år. Detta 
motsvarar 249 mödrahjälpsansökningar 
per 1 000 levande födda eller en mödra-
hjälpsansökan på vart fjärde nyfött barn. 
Av de handlagda ansökningarna bevilja
des under år 1958 närmare 17 300 (el
ler 66 % av samtliga), vilket var något 
fler än under år 1957. Antalet beviljade 
ansökningar per 1 000 levande födda var 
164. Även det av mödrahjälpsnämnderna 
beviljade mödrahjälpsbeloppet var något 
högre än föregående år. Detta uppgick 
år 1958 till 6,06 milj kr, vilket per fall 
motsvarar 351 kr. 

I tab 1 lämnas en detaljerad redovis
ning av mödrahjälpens omfattning under 
år 1958. Frekvensen handlagda ansök
ningar per 1 000 levande födda barn var 
betydligt högre på landsbygden (338 per 
1000 födslar) än i städerna (170 °/00). 
Bland de senare var frekvensen lägst för 
städerna Stockholm, Göteborg och 
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Tab 1. Absoluta och relativa antalet handlagda och beviljade ansökningar o m mödrahjälp 
i mödrahjälpsomradena under ar 1958 

Malmö (121 °/oo)- Ungefär 66 % av 
de handlagda mödrahjälpsansökningarna 
— 66 % på landsbygden och 65 % i stä
derna — beviljades, vilket betyder att 
vart 9:e barn i städerna och vart 4:e på 

landsbygden fått mödrahjälp. Av mödra-
hjälpsnämnderna ( = landstingsområde
na) redovisades den högsta frekvensen be
viljade ansökningar av mödrahjälps-
nämnderna i Västerbotten (462 per 1 000 
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Tab 2. Beviljade ansökningar fördelade efter mödrarnas ålder och civilatand ar 1958 

födslar), Jämtland (458 °/00) och Norr
botten (437 °/oo)- Den högsta andelen 
beviljade ansökningar redovisades för Grö
teborgs stad, Godands läns och Älvsborgs 
läns mödrahjälpsområden, där över 
73 % av de handlagda ansökningarna 
beviljades. Lägsta andelen visar mödra-
hjälpsnämnden i Västmanlands län med 
blott 43 % beviljade ansökningar. 

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 er
höll sålunda 82 c/o mödrahjälp under år 
1958 mot ca 59 % för de senare. 

Mödrarnas ålder, civilstånd, sjukpen
ningklass m m. De mödrar som erhållit 
mödrahjälp har i tab 2 fördelats efter 

civilstånd och ålder. Därvid framgår att 
62 % av mödrarna var gifta. Vid en 
jämförelse med tidigare år har denna an
del minskat; år 1952 var 72 % gifta och 
år 1948 80 %. Andelen gifta var dess
utom högre på landsbygden (69 %) än 
i städerna (50 % ) . Mödrarnas fördel
ning efter ålder visar, att ca 21 % var 
under 20 år. Motsvarande andel mödrar 
under 20 år var 12 % år 1952 och år 
1948 blott 8 %. Av de gifta mödrarna 
var år 1958 drygt 6 % och av de ej gif
ta mödrarna 44 % i samma ålder. Dess
utom var de gifta mödrarna i städerna 
yngre än på landsbygden, medan bland 
de ej gifta åldern i stort sett var lika för 
mödrarna i städerna och på landsbyg
den. 

Tab 3. Beviljade ansökningar fördelade efter antalet hemmavarande barn under 16 år 
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De hjälpta mödrarna har i tab 3 för
delats efter antalet hemmavarande barn 
före den nedkomst för vilken mödra-
hjälp beviljats. Som framgår av tabellen 
är skillnaden i antalet barn mellan gifta 
och ej gifta kvinnor avsevärd. Av de gif
ta mödrarna hade ca 1/5 varit barnlösa, 
medan bland de ej gifta 3/4 tidigare va
rit utan barn. Mellan landsbygd och stad 
är skillnaderna i barnantal obetydlig, 
bortsett från att som barnlösa redovisades 
bland de gifta mödrarna 16 % på lands
bygden och 25 % i städerna, medan 
bland de ej gifta andelen tidigare barn
lösa var 79 % resp 71 %. Av mödrarna 
hade ca 13 % fler än 4 barn. 

De gifta och ej gifta kvinnornas in
placering i sjukpenningklass framgår av 
nedanstående tablå, vilken samtidigt ger 
en bild av förekomsten av förvärvsarbete 
bland dem. 

De gifta kvinnor, som ansökt om möd-
rahjälp, tillhörde huvudsakligen sjukpen
ningklass 1 H (90 % på landsbygden 
och 71 % i städerna). Till nämnda 
grupp förs, förutom gifta kvinnor med en 
inkomst av 1 200—1 800 kr per år, även 
alla gifta kvinnor utan inkomst eller med 
en inkomst under 1 200 kr. Huvudparten 

av kvinnorna i sjukpenningklass 1 H äi 
ej förvärvsarbetande. Andelen mödrar i 
nämnda sjukpenningklass har minskat 
sedan år 1955, då 94 % på landsbygden 
och 79 % i städerna tillhörde klass 1 H. 
Av de ej gifta mödrarna hade i städer
na ca 70 % förvärvsarbete som inbringa
de mer än 1 800 kr per år och på lands
bygden 57 % — år 1955 var motsvaran
de andelar mödrar 61 % resp 45 %. Av 
samtliga mödrar som ansökt om mödra-
hjälp hade 16 % en inkomst som över
steg 5 000 kr per år, dvs sjukpenningklass 
7 eller däröver. 

Andelen beviljade mödrahjälpsansök-
ningar avtar, som framgår av tablån, 
med förvärvsinkomstens storlek. Av de 
ej gifta kvinnorna med inkomster under 
5 000 kr fick i genomsnitt 88 % sina an
sökningar beviljade, medan endast 50 % 
av dem som hade en inkomst överstigan
de 8 400 kr per år. Bland de gifta är 
andelen beviljade ansökningar betydligt 
lägre. I sjukpenningklass 1 och 2 bevil
jades i genomsnitt 61 % av ansökningar
na och i klass 10 och däröver ca 35 %. 

Mödrahjälpens storlek. Under år 1958 
utbetalades 6,06 milj kr i mödrahjälp. 
Av beloppet gick 3,90 milj kr till lands-

1 Omfattar kvinnor utan förvärvsarbete samt förvärvsarbetande kvinnor vars inkomst ej överstiger 
1 200 kr per år. 
2 Omfattar även gifta kvinnor utan inkomst av tjänst eller med inkomst av tjänst understigande 
1 200 kr per år (1 H) . 
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Tab 4. Den beviljade mödrahjälpens belopp inom olika mödrahjälpsområden år 1958 

bygdens mödrar och 2,16 till städernas, 
vilket redovisas i tab 4. Av tabellen fin
ner man också, att medelbeloppet per 
moder uppgick till 351 kr, samt att detta 
på landsbygden var 351 kr och i städer
na 350 kr. Det genomsnittliga mödra-
hjälpsbeloppet var vidare högre för den 
ej gifta modern, som erhöll 385 kr, än 
för den gifta (330 kr). Dessa medelbe

lopp har sedan år 1955 ökat med 16 % 
resp 22 %, eller med mer än stegringen 
av prisnivån sedan nämnda år (14 % ) . 
Om man frånräknar de mödrar, som er
hållit tilläggsbelopp genom förnyad an
sökan, erhålls ett genomsnittligt mödra-
hjälpsbelopp på drygt 361 kr. De förnya
de ansökningarna (913 st) var i genom
snitt på 160 kr. 
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Tab 5. MödrahjälpsfaU fördelade efter beloppets storlek och sjukpenningklass 

Skillnaden i beviljad mödrahjälp mel
lan de olika mödrahjälpsområdena är, 
som framgår av tabellen, avsevärd vad 
medelbeloppen beträffar. Det lägsta ge
nomsnittsbeloppet redovisar Västman
lands läns (257 kr) och Uppsala läns 
landstingsområden (280 kr), medan de 
högsta redovisas för nämnderna i Väster
norrlands (424 kr) och Norrbottens län 
(412 kr) samt Norrköpings stad (412 
kr). 

Utöver det ovan nämnda mödrahjälps-
beloppet erhåller praktiskt taget alla 
kvinnor genom lagen om moderskaps-
hjälp moderskapspenning, vilken utgår 
med 270 kr vid enkelbörd och 405 kr 
vid flerbörd (grundbelopp). Det bör ob
serveras att mödrahjälpen är maxime
rad; det högsta belopp någon vid ha
vandeskap eller barnsbörd kan tillerkän
nas är 600 kr (vid flerbörd 800 kr). 

I tab 5 redovisas mödrahjälpsfallen 
fördelade efter sjukpenningklass och be
loppets storlek. Därvid framgår att 22 % 
av mödrarna erhållit högsta mödra-
hjälpsbelopp (600—800 kr), medan be
lopp understigande 200 kr utgått till 

knappt 22 °/o. Andelen mödrar som er
hållit högsta mödrahjälpsbelopp är själv
fallet högst bland dem som saknar för
värvsarbete eller har låg inkomst. Inom 
sjukpenningklass 0 (ej gifta med en in
komst understigande 1 200 kr) var ande
len 43 % och inom klass 1 (oftast gifta 
kvinnor utan förvärvsarbete) 21 %. Med 
högre årsinkomst minskar också andelen 
med högre mödrahjälpsbelopp. Inom 
sjukpenningklass 5 eller högre hade ca 
34 % av mödrarna erhållit 400 kr eller 
mer, medan motsvarande inom klass 2 
var 52 % och inom klass 0 68 %. Inom 
sjukpenningklass 1 var motsvarande an
del 42 %, men här återfinns huvudpar
ten av de gifta kvinnorna, vilka har be
tydligt lägre belopp än de ej gifta kvin
norna. 

Hjälpjormer. Sedan år 1955 lämnas 
den övervägande delen av mödrahjälpen 
i kontanter. Från denna princip görs 
dock vissa undantag. Mödrahjälp till 
tandvård skall även i fortsättningen läm
nas i den formen, att tandvården ersätts 
direkt genom nämndernas försorg. I öv
rigt må avsteg göras från kontantprinci-
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pen, när särskilda omständigheter mo
tiverar det. 

Ovanstående tablå utvisar antalet be
slut angående vissa hjälpformer samt des
sas fördelning av totalbeloppet. Det bör 
observeras att en moder kan få såväl 
kontanthjälp som hjälp in natura, var
för antalet beslut överstiger antalet hjälp
ta mödrar. 

Mödrahjälp i form av kontantersätt-
ning utgick till drygt 12 000 mödrar (72 
% av samtliga) och omfattade 3,97 milj 
kr eller 66 % av den totala mödrahjäl-
pen. Varje moder med kontantersättning 
erhöll i genomsnitt 321 kr. Enligt möd-
rahjälpsnämndernas beslut skulle denna 
ersättning i huvudsak gå till utrustning 
åt moder och barn (i ca 90 % av fallen), 
medan endast en mindre del av mödrar
na fick kontantbelopp till inackordering 
och kostförbättring (mellan 10—15 % 
vardera) samt hemhjälp (ca 5 % a v fal
len). I tandvårdsersättning utbetalades 
1,53 milj kr till drygt 9 000 mödrar, vil
ket betyder att över hälften av de hjälp
ta mödrarna erhöll dylik hjälp. Hjälpen 

Gemensam nordisk statistik rörande 
barna- och ungdomsvård 

Vid sammanträde i Stockholm den 9—10 de
cember 1958 av Nordisk sammanslutning föl 
barna- och ungdomsvård behandlades frågan 

till fri tandvård var av något större om
fattning i städerna än på landsbygden. 
Det genomsnittligt beviljade tandvårds
beloppet var 167 kr. Tandvårdsbeloppens 
storlek inom olika mödrahjälpsområden 
framgår för övrigt av tab 4. Vad be
träffar in natura-hjalpen till kost, utrust
ning, hemhjälp och inackordering upptar 
de endast en mindre del av besluten (12 
%) och svarar tillsammans för endast 
ca 9 % av mödrahjälpsbeloppet. 

Avgivna besvär. Till socialstyrelsen in
gavs under år 1958 735 besvär över möd-
rahjälpsnämndernas beslut (motsvarande 
3 % av samtliga ansökningar). Av be
svärsärendena ogillades 517 och 46 läm
nades utan åtgärd, medan 140 bifölls med 
ett belopp på ca 36 500 kr. I de fall ären
det lämnats utan åtgärd hade mödra-
hjälpsnämndema själva ändrat sina be
slut med ledning av de omständigheter 
som framkommit vid besvärsutredningen. 
Härvid beviljades ytterligare drygt 
11 000 kr i mödrahjälp. 

Bengt Sjöberg 

om en gemensam statistik för de nordiska län
derna rörande barnavård och ungdomsvård. 
Det slutliga resultatet av såväl detta samman
träde som tidigare överläggningar i frågan 
sammanställs av den danska sektionen. Resul
tatet kommer att delges den nordiska social-
statistikkommittén som jämväl skall publicera 
de sammanställda statistiska uppgifterna. 
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S U M M A R Y 

The National Home-help Scheme during 
1958 
In 1958, state-aided home help was provided 
for in 132 towns and 895 boroughs and rural 
municipalities ( "communes" ) . Only one town 
and eight other municipalities having a total 
of 13 784 inhabitants were outside this 
scheme. 

1 001 municipal authorities have replied to 
a questionnaire from the Social Welfare Board 
concerning the extent and functions of the 
home-help scheme during 1958. These mu
nicipalities had an establishment of 3 294 
full-time home helpers (1 144 in towns and 
2 150 in boroughs and rural municipalities) 
and 372 part-time home helpers (156 and 
216 respectively). 

The training of home helpers is carried on 
at 15 schools which arrange courses usually 
lasting 15 months. Older trainees who have 
already acquired a fair amount of experience 
in domestic work and child care receive three-
month courses. The recruitment of trainees 
is ample. 

In 1958, the 3 294 full-time home helpers 
performed 766 751 days' work. The 372 part-
time helpers performed 44 340 days' work. 
Families with children received home help in 
88 628 cases. The number of families involved 
was 68 746. Some families received help on 
two or more occasions. 

17 % of these cases involved childbirth, 
70 % sick housewives, 3 % housewives' 
holidays and 10 % other circumstances. 

Felaktig rubrik. Till följd av en missupp
fattning vid redaktionens rubriksättning har 
rubriken till artikeln i juninumret på sid 
193 om bostadsbyggandet under första kvar
talet 1959 erhållit en felaktig formulering. 
Enligt denna skulle artikeln innehålla upp
gifter från bland annat »Cirka 300 lands
kommuner» (utöver köpingarna, som ju ock
så är landskommuner) . I allt väsentligt är 
översikten begränsad till städer och köping
ar men innehåller dessutom vissa uppgifte» 
om flerfamiljshusproduktionen i hela riket. 

I fortsättningen kommer motsvarande över
sikter att rubriceras »Uppgifter om bostads
byggandet under . . .» 

In all, home helpers rendered assistance in 
1958 to 21 472 old persons and invalids 
(4 598 in towns and 16 874 in boroughs and 
rural municipalities). 

Under a special home-help scheme for the 
aged, run by municipalities and local branches 
of the Red Cross, in which most of the work 
is carried out part-time by competent house
wives, no less than 45 521 old persons and 
invalids received help in 1958 (30 903 in 
towns and 14 618 in other municipalities). 
This scheme was started in Sweden around 
1950. As a comparison it can be mentioned 
that the number of old persons and invalids 
who received help in this form in 1954 was 
18 325. Page 217. 

State grants for homes for old people 

The regulations governing state grants to 
homes for the aged are contained in an edict 
of June 5, 1953 (No. 339) concerning state 
grants for founding, conversion and extension 
of old-age homes. 

Between June 1, 1958, and May 31, 1959, 
the Social Welfare Board issued pronounce
ments on 68 applications for state grants 
sent up by the county administrations. During 
the same period, the county administrations 
have confirmed state grants amounting to a 
total of 8 782 767 Swedish Crowns and cover
ing 46 building projects. The Social Welfare 
Board, which according to section 8 of the 
edict is empowered to decide on the disbourse-
ment of state grants insofar as funds are avail
able, has during the same period paid out 
9 028 467 Swedish Crowns in state grants. 
The grants thus disboursed went to 47 build
ing projects. During the same period the 
county administrations have confirmed state 
grants to 446 old-age homes having 1 559 
places, including 35 homes with 1 257 places 
in new buildings. For all homes, building 
costs amounted to 41,1 million Swedish 
Crowns, including 7,3 million on conversion 
and extension projects. Page 228. 

Maternity assistance in 1958 

Maternity assistance, which was introduced 
in 1938, is payable to women found to be in 
obvious need of support in connection with 
pregnancy or childbirth. Maternity assistance 
is granted by the maternity-assistance panels, 
one to each county. The following account is 
based on returns from these panels. 

T h e e x t e n t o f m a t e r n i t y a s s i s t 
a n c e . Maternity assistance reached its great
est extent in the middle of the 1940's, when 
some 65 000 mothers received support in con
nection with pregnancy and childbirth. Since 
then the extent of this service has declined 
uninterruptedly. U p to 1955, and also since 
then, this decline has been chiefly due to the 
general rise in income levels, as a result of 
which more and more mothers have passed the 
income limit above which no maternity assist
ance is payable. The decline during 1955 
(about 30 %), on the other hand, was mainly 
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due to the introduction of maternity insurance. 
This meant that many women who had for
merly been in need of maternity assistance 
were now provided for under the insurance 
scheme. 

The total number of applications for mater
nity assistance dealt with during 1958 was 
26 280, as against just under 26 700 in the 
preceding year. This corresponds to 249 ap
plications for maternity assistance per 1 000 
live births or one application to every four 
new-born babies. Of the applications dealt 
with, close on 17 300 were granted during 
1958 (equal to 66 % of the to ta l ) , which 
was slightly more than in 1957. The number 
of applications granted per 1 000 live births 
was 164. The sum granted in maternity as
sistance by the maternity-assistance panels 
was also somewhat higher than in the prece
ding year. In 1958 it was 6,06 million Swedish 
Crowns, equivalent to 351 Swedish Crowns 
per case. The percentage of applications dealt 
with per 1 000 live births was substantially 
higher in rural districts (338 per 1 000 
births) than in the towns (170 per 1 0 0 0 ) . 
O n e child in nine in the towns and one in 
four in the rural districts has received ma
ternity assistance. 

Single mothers (unmarried, divorced and 
widowed) are given maternity assistance to 
a substantially greater extent than married 
mothers. Accordingly, 82 % of the former 
received maternity assistance in 1958 as a-
gainst about 59 % of the latter. 62 % of the 
mothers were married. About 21 % were 
under 20. The percentage of mothers under 
20 in 1952 was 12 % , and in 1948 only 
8 % . A little over 6 % of the married moth
ers and 44 % of the single mothers came in 
the same age group in 1958. 

F o r m s o f a s s i s t a n c e . Since 1955 the 
bulk of maternity assistance has taken the 
form of cash grants. But certain exceptions 
to this principle are made. Maternity assist
ance for dental care will continue to be given 
by payment for such dental care being effected 
directly through the agency of the panels. 
Apart from this, the principle of cash pay
ments may be set aside when particular cir
cumstances warrant it. 

Materni ty assistance in the form of cash 
grants was paid to something over 12 000 
mothers (72 % of the total) and amounted 
to 3,97 million Swedish Crowns or 66 % of 
the total spent on maternity assistance. Moth
ers receiving cash assistance were paid an 
average of 321 Swedish Crowns. By decision 
of the maternity-assistance panels this money 
was in the main to be spent on equipment 
for mother and child (in about 90 % of all 
cases) while only a small proportion of mothers 
received cash grants for board and lodging and 
diet improvement (between 10 % and 15 % 

of each) and home help (about 5 % of all 
cases). In payment for dental care, 1,53 
million Swedish Crowns was paid to just over 
9 000 mothers, which means that more than 
half of the mothers assisted received this form 
of aid. The average sum granted in respect 
of dental care was 167 Swedish Crowns. Pay
ments in kind, involving food, equipment, 
home help and board and lodging, are pro
vided for in only a minor proportion of the 
total decisions (12 % ) and all told amount to 
only about 9 % of the total sum spent on 
materni ty assistance. Page 232. 
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STATISTISK INFORMATION 

PERIODISKA ÖVERSIKTER1 

VARJE MÅNAD: 

Konsumentprisindex 
Sysselsättning och arbetslöshet 

VARJE K V A R T A L : Senast 

Löneförhållandena för arbetare inom industrin2 . . . 1959: juni 
Omsättningen inom detaljhandel m m detta nr 
Uppgifter om bostadsbyggandet 1959: juni 
Utlänningar i Sverige detta nr 

VARJE ÅR: 

Arvsfonden, allmänna 1958: 11 
Barnavårdsnämndernas verksamhet 1958: 11 
Barnbidrag, allmänna 1959: mars 
Bostadsbyggandet 1958: 10 
Daghem och förskolor 1959: febr 
Frånvarofrekvensen inom industrin 1959: maj 
Hemhjälp, social 1959: juli 
Konsumentpriserna i Sverige och i utlandet . . . . detta nr 
Mödrahjälpen 1959: juli 
Nykterhetsnämndernas ingripanden. 

Preliminär rapport 1959: juni 
Nykterhetsnämndernas verksamhet 1959: mars 
Nykterhetsvårdsklientelet 1959: april 
Socialhjälp och barnavård till utlänningar 1958: 11 
Socialhjälpen 1959: febr 
Socialvårdens kostnader och finansiering 1959: april 
Statens utgifter för sociala ändamål 1959: febr 
Ungdomsvårdsskolorna 1959: maj 
Vårdanstalt för alkoholmissbrukare, intagna på . . . 1958: 8 
Ålderdomshem, statsbidrag till 1959: juli 
Ålderdomshemmen, antal platser och vårdtagare m m 1959: maj 
1 Hänvisningar till årgång 1958 avser tidskriften Sociala Meddelan
den 1958. 
2 Tidigare i Sysselsättning och löner inom industrin. 



Omsättningen inom detaljhandel m m 
1:a kvartalet 19591 

T a b 1. Indextal (uträknade enligt kedjemetod, 2:a kvartalet 1955 = 100) för omsättningen 
(försäljningens värde) i n o m enskild detaljhandel m m 4:e kvartalet 1955—l:a kvartalet 1959 

1 Se anm nederst på s 246. 

^1—590100. SocM Aug 245 



Tab 2. Indextal för omsättn ingen (försäljningens värde) i n o m enski ld detaljhandel m m 
under l:a kvartalet 1959 s a m t uppräknade försä l jn ingssummor 

1 Uträknade på identiska företag. 
2 Uträknade enligt kedjeindexmetod. 

Anm. En utförlig redogörelse för statistikens utformning har lämnats i SocM 1956: 2 och 1958: 2 
samt i Statistisk Information 1959: febr. — Antalet tillfrågade enskilda företag var 4 448. Bearbetnings-
bara svar erhölls från 3 021 företag (68 % ) . För konsumentkooperativa sektorn inhämtas månatliga 
uppgifter från 200 till K F anslutna konsumtionsföreningar, Svenska varuhusföreningen, Svenska Sko
industri AB m fl. 
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Tab 3. Indextal för omsättningen (försäljningens värde) under l:a kvartalet 1959 inom vissa 
branscher av enskild detaljhandel m m , exklusive och inklusive 
omsättningen i v issa varuhus 

1 2 Se resp not, tab 2. 

Tab 4. Indextal för omsättningen (försäljningens värde) inom konsumentkooperativ detalj
handel under l:a kvartalet 1959 

' . ' Se resp not, tab 2. 

Tab 5. Indextal l (2:a kvartalet 1955 = 100) för omsättningen (försäljningens värde) i n o m 
v i s sa branscher av enski ld och konsumentkooperat iv detaljhandel m m 
3:e kvartalet 1955—lat kvartalet 1959 

1 Indextalen har uträknats enligt kedjemetod. De för varje kvartal för enskild resp konsument
kooperativ detaljhandel beräknade indextalen med närmast föregående kvartal som bas har vägts 
samman med de uppräknade försäljnings beloppen som vikter. 

Jonas Elmdahl 
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Sysselsättning och arbetslöshet1 

Tab 1. Sysselsättning i n o m industrin maj—juni 1959 

1 En redogörelse för uppläggningen av den i tab 1—3 redovisade statistiken och för de använda 
beräkningsmetoderna m m har lämnats i Sociala Meddelanden, Statistisk Information, april 1959 
(sid 133—139). 

I april 1959 utökades adressförteckningen för sysselsättningsstatistiken med 401 företag, vilka utvalts 
bland sådana företag i socialstyrelsens register som icke hade insänt uppgifter till socialstyrelsens 
sysselsättningsstatistik i februari 1958. Vid urvalet tillämpades samma principer som vid urvalet av 
företag för undersökningen i januari 1959. 
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T a b 1 (forts). Sysselsättning inom industrin maj—juni 1959 

250 



251 



Tab 2. Indextal (uträknade enligt kedjemetod, juni 1958 - 100) för antal anställda 
arbetare (exkl permitterade) juli 1958—juni 1959 

Tab 3. Antal i april—juni 1959 under en vecka avgångna resp nyanställda arbetare 
samt antal arbetare med deltidsarbete resp korttidsarbete i procent av hela antalet 
arbetare, som varit i arbete under den redovisade avlöningsperioden 
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Tab 4. Verksamheten vid arbetsförmedlingarna under juni 1959 

Tab 5. Vid arbetsförmedlingen anmälda arbetslöshetsförsäkrade arbetslösa 
jul i 1958—jul» 1939 

1 Preliminära uppgifter. 
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Utlänningar i Sverige 

EN ÖVERSIKT FÖR ANDRA KVARTALET 1959 OCH LÄGET DEN 1 JULI 1959 

I majhäftet av Sociala Meddelanden läm
nades en översikt för det närmast föregå
ende kvartalet jämte vissa uppgifter, av
seende läget vid kvartalsskiftet mars— 
april 1959. Motsvarande uppgifter för in
nevarande års andra kvartal samt för lä
get vid kvartalsskiftet juni—juli 1959 fö
religger nu, och i det följande lämnas en 
redogörelse för undersökningens viktigas
te resultat. Av uppgifterna anger antalet 
uppehållstillstånd och antalet arbetsan-
mälda förhållandet vid kvartalsskiftet, 
medan siffrorna angående svenska med
borgarskap, födda och avlidna utlänning
ar avser totala antalet uppgifter, som 
under tremånadersperioden april—juni 
meddelats till utlänningskommissionen. 

Utlänningar med uppehållstillstånd. För 
danskar, finländare och norrmän slopa
des under 1954 och för isländare under 
1955 skyldigheten att inneha tillstånd för 
vistelse i Sverige. Uppgifterna om antalet 
uppehållstillstånd omfattar därför nume
ra endast en mindre del av alla utlän
ningar i landet. Den 1 juli 1959 var så
lunda antalet gällande uppehållstillstånd 
49 947, av vilka 26 998 avsåg män och 
24 520 kvinnor. Motsvarande siffror för 
den 1 april 1959 var 52 768, 28 248 resp 
24 520. De flesta uppehållstillstånden vid 
andra kvartalets slut gällde för balter 
(6 528), italienare (3 113), polacker 
(1 872), tyskar (19471), ungrare (6 116) 
och österrikare (2 748). 

Naturaliserade utlänningar. Under and
ra kvartalet har 2 696 förutvarande ut
länningar förvärvat svenskt medborgar
skap, och sammanlagt för första halvåret 
1959 har 5 262 utlänningar blivit svenska 

medborgare. Siffrorna omfattar barn 
ävensom svenskfödda utländska medbor
gare, vilka i föreskriven ordning återvun
nit svenskt medborgarskap. Av de under 
andra kvartalet naturaliserade har 2 575 
upptagits till svenska medborgare efter 
Kungl Maj:ts beslut. Beträffande fördel
ningen efter förutvarande nationalitet 
kan nämnas, att 213 danskar, 877 finlän
dare, 164 norrmän, 331 balter, 599 tys
kar och 118 polacker förvärvat svenskt 
medborgarskap under månaderna april 
—juni, och nordbornas antal utgjorde så
lunda inemot hälften av samtliga natura
liserade. 

Födda och avlidna utlänningar. Enligt 
de uppgifter, som under årets andra kvar
tal inkommit till utlänningskommissio
nen, var antalet avlidna utlänningar 136, 
medan under motsvarande tid av utländs
ka kvinnor föddes 1 229 barn i Sverige. 
Av barnen hade 403 finländsk, 185 dansk 
och 118 norsk samt 199 tysk nationalitet. 

Utlänningar på den svenska arbetsmark
naden. Den 1 juli 1959 var, såsom fram
går av tab 1 och 2, det totala antalet ar-
betsanmälda utlänningar i riket 99 014. 
Under kvartalet har sålunda en ökning 
med 752 eller med knappt 1 % inträffat. 
Vid bedömandet av förändringarna i to
talantalet och fördelningen på olika na
tionaliteter m m måste hänsyn tas till 
det antal utlänningar, som förvärvat 
svenskt medborgarskap under kvartalet 
och som vid kvartalsskiftet mars—april 
var arbetsanmälda. Antalet dylika perso
ner uppgår till i runt tal 800 under and
ra kvartalet. 
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Tab 1. Arbetsanmälda utlänningar i Sverige per den 1 juli 1959 
fördelade efter lan, nationalitet och kön 
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Tab 2. Arbetsanmälda utlänningar i Sverige per den 1 juli 1959, fördelade efter yrkes 
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grupp, nationalitet och kön 
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Av de arbetsanmälda var 63 467 eller 
64 % män och 35 547 eller 36 % kvin
nor, vilket innebär, att antalet män un
der kvartalet ökat med 511 och antalet 
kvinnor med 241. Danskar, finländare 
och norrmän utgjorde tillsammans 65 195 
personer, dvs 66 % av det totala antalet 
arbetsanmälda utlänningar. Av övriga 
nationaliteter kan nämnas tyskarna och 
ungrarna, som representerade resp 14 och 
4 % av samtliga. Bland de arbetsanmälda 
av tysk nationalitet utgjorde kvinnorna 
ca 50 %. 

Beträffande fördelningen efter yrke 
kan nämnas, att inemot hälften av samt
liga arbetsanmälda utlänningar sysselsat

tes inom industri och hantverk. Av dessa 
var likaledes hälften anställda i malm
brytning och metallindustri. Andra stora 
utlänningsgrupper sysselsattes inom han
del samt inom jordbruk och skogsbruk. 

Talrikast förekom de arbetsanmälda ut
länningarna inom Stockholms stad och 
län samt inom Malmöhus och Göteborgs 
och Bohus län. Inom dessa områden re
dovisas sammanlagt mer än hälften av 
samtliga. I de fem norrlandslänen var 
8 422 utlänningar arbetsanmälda, av vil
ka finländarna utgjorde 64 %. Av de bå
da skånska länens arbetsanmälda utlän
ningar (11 021 personer) representerade 
danskarna drygt 48 %. 

Karl-Erik Forsström 

Konsumentpriserna 
i Sverige och i utlandet 
1955—mars 1959 

I anslutning till de månatliga redogörel
serna i denna tidskrift för detaljprisernas 
utveckling i Sverige återges här motsva
rande beräkningar från vissa främmande 
länder. Såsom mått på prisnivåns föränd
ringar anges i tabellen de olika länderna3 
officiella indextal för konsumentpriserna, 
hämtade ur Internationella arbetsbyråm 
i Geneve utgivna tidskrift International 
Labour Review. Indextalen kan endast 
tjäna som grund för en ungefärlig jäm
förelse, eftersom tillvägagångssättet vid 
indexberäkningarna varierar högst betyd
ligt i olika länder. 

I diagrammet ges en översikt av de 
sammanlagda prisförändringarna i ett ur
val av länder sedan 1953 fram till mars 
1959. Beträffande Holland, Italien, 
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Schweiz och Pakistan bör observeras att 
för dessa länder har index sjunkit från 
december 1957 till mars 1959. Indextalet 
för mars 1959 har i dessa fall angetts med 
ett vitt streck i diagrammets svarta sta
pel. 

Sedan december 1957 har index i Sve
rige liksom bl a i Danmark och Finland 
stigit med 3 % räknat på 1953 års nivå. 
Under samma tid har indextalen gått 
upp, 7 % i Nya Zeeland, 13 % i Frank
rike och Colombia, 14 % i Indien och 
15 % i Iran. Argentina har haft den 

största ökningen under denna tid med en 
stegring av inte mindre än 107 c/c Den 
största nedgången i konsumentprisindex 
sedan december 1957 uppvisar Pakistan, 
där index sjunkit med 6 %. I flertalet öv
riga länder håller sig ökningen mellan 2 
och 4 %. 

Bland de i tabellen upptagna länderna 
uppvisar Argentina och Indonesien de 
högsta indextalen (1953 = 100) med 379 
resp 312; lägst ligger Pakistan med 103 
samt Schweiz med 106. 

Åke Larsson 

Konsumentpris index 1955—mars 1959 (1953 = 100) 

259 



Konsumentprisindex för juni 1959 

Konsumentprisindex för juni 1959 har av-
socialstyrelsen beräknats till 152 (1949 = 
100). Samma tal har gällt sedan april fö
regående år. Med två decimaler är talet 
för juni 151,77. 

För de olika i konsumentprisindex in
gående huvudgrupper av varor och 
tjänster är indextalen för juni följande 
(majtalen inom parentes) : Livsmedel 162 
(163), alkoholhaltiga drycker och tobak 
173 (174), bostad, bränsle och lyse 156 
(156), därav enbart bostad 155 (155) 
och bränsle och lyse 157 (159), kläder 
och skor 125 (125), inventarier och hus-
geråd 133 (133) och diverse 149 (149). 

I tab 1 redovisas årsmedeltalen av in
dextalen för de olika huvudgrupperna 
och för totalindex åren 1950—1958 samt 
motsvarande indextal för varje månad ju
ni 1958—juni 1959. 

Indextalen för olika undergrupper av 
varor och tjänster anges i tab 2, dels för 
år 1958 och dels för juni 1959 och de två 
närmast föregående månaderna. Vidare 
redovisas den procentuella förändringen 
av indextalen mellan december 1958 och 
juni 1959, beräknad på indextalen före 
avrundning till hela tal. 

Mellan maj och juni har livsmedels
priserna sjunkit med i genomsnitt 0,7 

T a b 1. Konsumentpris index 1950—juni 1959 (År 1949 - 100)1 

Indextalen för varje kvartal och månad 1950—57 se SocM 1957: 4, sid 255, och 1958: 3 sid 191. 
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Tab 2. Indextal för ol ika undergrupper av varor ar 1958 och april—juni 1959 samt 
talens procentuella förändringar december 1958—juni 1959 

Beräknad på indextal med två decimaler. Siffran 0 anger en förändring mindre än en halv procent. 
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procent. Särskilt kan nämnas prissänk
ningar på kalvkött och sidfläsk, men även 
för potatis, vissa grönsaker och apelsiner 
har jämförelsevis låga noteringar erhål
lits. Vidare har åtskilliga vinpriser gått 
ned och eldningsoljan har sjunkit ytter

ligare i pris. För övriga varugrupper har 
förändringarna varit mycket små. 

Pensionspristalet går ned en enhet till 
123, men nedgången påverkar inte folk
pensionernas indextillägg. 

Carl Öberg 
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STATISTISK INFORMATION 

PERIODISKA ÖVERSIKTER1 

VARJE MÅNAD: 

Konsumentprisindex 
Sysselsättning och arbetslöshet 

VARJE KVARTAL: Senast i 

Löneförhållandena för arbetare inom industrin2 . . . detta nr 
Omsättningen inom detaljhandel m m 1959: aug 
Uppgifter om bostadsbyggandet 1959: juni 
Utlänningar i Sverige 1959: aug 

VARJE ÅR: 

Arvsfonden, allmänna 1958: 11 
Barnavårdsnämndernas verksamhet 1958: 11 
Barnbidrag, allmänna 1959: mars 
Bostadsbyggandet detta nr 
Daghem och förskolor 1959: febr 
Frånvarofrekvensen inom industrin 1959: maj 
Hemhjälp, social 1959: juli 
Konsumentpriserna i Sverige och i utlandet . . . . 1959: aug 
Mödrahjälpen 1959: juli 
Nykterhetsnämndernas ingripanden. 

Preliminär rapport 1959: juni 
Nykterhetsnämndernas verksamhet 1959: mars 
Nykterhetsvårdsklientelet 1959: april 
Socialhjälp och barnavård till utlänningar 1958: 11 
Socialhjälpen 1959: febr 
Socialvårdens kostnader och finansiering 1959: april 
Statens utgifter för sociala ändamål 1959: febr 
Ungdomsvårdsskolorna 1959: maj 
Vårdanstalt för alkoholmissbrukare, intagna på . . . detta nr 
Ålderdomshem, statsbidrag till 1959: juli 
Ålderdomshemmen, antal platser och vårdtagare m m 1959: maj 
1 Hänvisningar till årgång 1958 avser tidskriften Sociala Meddelan
den 1958. 
2 Tidigare i Sysselsättning och löner inom industrin. 



Bostadsbyggandet år 1958 

Preliminär översikt utarbetad av bostadsstyrelsen 

Bostadsstyrelsens statistik över bostads
byggandet bygger på uppgifter från kom
munerna. Alla kommuner har lämnat 
uppgifter om bostadsbyggandet år 1958. 
Det är sannolikt att styrelsen i efterhand 
kommer att få uppgifter om ytterligare 
några hus, som hade bort ingå i redo
visningen av bostadsbyggandet år 1958. 
I följande redovisning ingår å andra si
dan några hus, som rätteligen hade bort 
ingå i redovisningen för tidigare år. 

Nybyggnadsverksamhetens 
omfattning 

Under år 1958 tillkom 18 693 nybyggda 
hus med minst en bostadslägenhet. An

talet lägenheter i dessa hus var 62 225. 
Av uppgifterna i tab 1 framgår, att an
talet lägenheter i nybyggda hus år 1958 
visserligen understeg motsvarande antal 
år 1957 med drygt 2 200 men var större 
än något år före år 1957. 

Före år 1949 avsåg bostadsbyggnads
statistiken icke hela riket. Bostadsstyrel
sen har emellertid med ledning av till
gängliga uppgifter beräknat bostadspro
duktionens omfattning under åren 1938 
—48. Beräkningarna redovisas i tab 1. I 
de beräknade talen ingår i viss utsträck
ning genom ombyggnad tillkomna lägen
heter. Särskilt uppgifterna för landskom
munerna åren 1946—43 är osäkra. 

En viss uppfattning om bostadsproduk-

Tab 1. Bostadsproduktionen (antal lägenheter) aren 1938—1958 
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BOSTADSPRODUKTIONEN (ANTAL LÄGENHETER) ÅREN 1946-58. 

tionens omfattning under tidigare perio
der ger också uppgifterna i 1945 års bo
stadsräkning om bostadsbeståndets ålders

fördelning. Uppgifter om antalet lägen
heter i hus färdigställda åren 1936—40 
och 1941—45 återges i tab 2. 

Tab 2. Antal lägenheter i 1945 å rs bostadsbestånd, tillkomna åren 1936—1940 och 
1941—1945, samt bostadsproduktionen åren 1946—1958 
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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 landskommuner 
åren 1946—58. En enhetlig uppdelning 
har icke varit möjlig. Av tabellen fram
går, att de 62 225 under år 1958 inflytt
ningsfärdiga lägenheterna fördelar sig 
med 41 861 på städerna, 5 264 på köping
arna och 15 100 på de egentliga lands
kommunerna. Jämfört med 1957 har an
talet inflyttningsfärdiga lägenheter mins
kat med 795 i städerna, med 775 i kö
pingarna och med 660 i de egentliga 
landskommunerna. 

Tab 2 visar, att antalet inflyttnings
färdiga lägenheter år 1958 i Stockholm 
och Göteborg var 7 117 resp 4 188, vil
ket innebär en ökning jämfört med år 
1957, då motsvarande antal var 6 466 
resp 3 999. I Malmö har antalet minskat 
och uppgick år 1958 till 2 337, medan 
motsvarande antal år 1957 var 2 712. 

I gruppen städer med 30 000—100 000 
invånare är år 1958 antalet inflyttnings
färdiga lägenheter 10 253, vilket med ca 
1 600 understiger motsvarande antal år 
1957. I gruppen städer med 10 000— 
30 000 invånare var antalet inflyttnings-
färdiga lägenheter 10 324 eller något 
större än 1957, då antalet var 9 552. 

I städer med 5 000—10 000 invånare 
har antalet inflyttningsfärdiga lägenheter 
minskat, medan i sådana med under 5 000 
invånare antalet har ökat något. 

1958 års bostadsproduktion understi
ger i Stockholm och Malmö årsgenom
snittet för åren 1936—40. I Göteborgs 
stad och samtliga i tab 2 redovisade 
grupper av städer samt i landskommu
nerna är antalet år 1958 inflyttningsfär
diga lägenheter större än årsgenomsnit

tet för någon av de i samma tabell redo
visade perioderna. 

I tab 3 har bostadsproduktionen för
delats på områden med olika planinsti
tut. Andelen lägenheter i hus uppförda 
inom områden med stads- eller bygg-
nadsplan i hela riket har år 1958 stigit 
med ytterligare en procentenhet till 91. 
I de egentliga landskommunerna har 
motsvarande andel sedan år 1949 fortgå
ende ökat och utgör 74 procent år 1958. 

Hustyper 

Vid bearbetningen av 1957 och 1958 års 
material har antalet nybyggda hus och 
antalet lägenheter i dessa fördelats på 
fem olika hustyper. De egentliga bostads
husen har fördelats på fyra hustyper, 
nämligen enfamiljshus, tvåfamiljshus, 
rad- och kedjehus samt flerfamiljshus. 
Som en femte hustyp — icke-bostadshus 
— har räknats hus, i vilka mindre än 
hälften av lägenhetsytan är avsedd 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 familjebostäder. Som 
rad- och kedjehus har redovisats enfa-
miljs- eller tvåfamiljshus sammanbyggda 
i länga med flera liknande hus och med 
egen ingång från det fria till varje lä
genhet. (Bostadsutrymmena kan gränsa 
direkt till varandra eller vara skilda åt 
medelst garage el dyl.) 

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

I redogörelserna för åren före 1957 
har rad- och kedjehus uppförda utan 
statliga lån och bidrag eller med egna-
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ANTAL LÄGENHETER I OLIKA HUSTYPER, ÅREN 1949-58. 

Tab 3. Antal lägenheter i nybyggda hus, fördelade på områden med 
olika planinstitnt, åren 1949—1958 
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Tab 4. Nybyggda h a s efter hustyp, aren 1949—1958 

hemslån redovisats som enfamiljs- och 
tvåfamiljshus, medan rad- och kedjehus 
uppförda med tertiär- och/eller tilläggs
lån har redovisats som flerfamiljshus. 
Denna fördelning av rad- och kedjehu
sen dels på enfamiljs- och tvåfamiljshus, 
dels på flerfamiljshus har inneburit, att 
i det förra fallet rad- eller kedjehusenhe-
ten1 har redovisats såsom ett hus och i 

1 Rad- eller kedjehusenhet skall innehålla en 
familjebostad om den är ett enfamiljshus och tvä 
familjebostäder om den är ett tvåfamiljshus. 

det senare fallet den sammanhängande, 
av flera sådana enheter bestående längan. 

Från och med år 1955 kan uppgifter 
om antalet lägenheter i rad- och kedje
hus särredovisas. 

Den från och med år 1957 tillämpade 
fördelningen av bostadsproduktionen på 
fem hustyper innebär, att vid bearbet
ningen av primäruppgifterna varje rad-
eller kedjehusenhet behandlas såsom ett 
hus. För åren 1955 och 1956 har det to
tala antalet rad- och kedjehus i denna 
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PROCENTUELLA ANTALET LAGENHETER I OLIKA 
LÄGENHETSTYPER, ÅREN 1949-58. 

mening i efterhand beräknats med led
ning av de i statistiken för dessa år före
liggande uppgifterna om de totala an
talen lägenheter i rad- och kedjehus och 
hittills tillämpade regler för fördelning
en av dessa på hustyper. Resultaten av 
dessa beräkningar redovisas i tab 4. 

Till följd av den nya fördelningen på 
hustyper, med rad- och kedjehusen så
som en särskild hustyp, avviker uppgif
terna i tab 4 om antalen under 1955 och 
1956 nybyggda hus — såväl totalt som i 

fråga om olika hustyper ävensom be
träffande lägenhetsantalen i dessa — från 
uppgifterna härom i redovisningen av sta
tistiken över bostadsbyggandet under de 
nämnda två åren. 

I efterföljande tablå redovisas antalet 
åren 1955—58 nybyggda rad- och kedje
hus samt antalet lägenheter i dessa för
delade på enfamiljs- och tvåfamiljshus 
samt med hänsyn till förekomsten av stat
ligt stöd och formen för detta. 
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Av tab 4 framgår, att antalet lägenhe
ter i friliggande enfamiljshus, som år 
1958 uppgår till 11 954 är lägre än un
der de tre närmast föregående åren, att 
antalet lägenheter i tvåfamiljshus succes
sivt har minskat och uppgår år 1958 en
dast till 1 040 samt att antalet lägenheter 
i rad- och kedjehus, som var 4 390 år 
1958 mer än tredubblats sedan år 1955. 
Det sammanlagda anialet lägenheter i 
småhus år 1958 — 17 384 — var obetyd
ligt högre än motsvarande antal år 1957, 
som var 17 120, medan antalet lägenhe
ter i flerfamiljshus, som år 1958 uppgick 
till 44 306 minskat med ca 2 700 jämfört 
med år 1957. 

Småhusens relativa andel av bostads
produktionen, som sedan år 1955 varie
rat mellan 27 och 29 procent var 28 pro
cent år 1958. 

I nedanstående tablå redovisas för oli
ka kommungrupper det procentuella an
talet lägenheter i enfamiljs- och tvåfa
miljshus (åren 1949—54) och i småhus 
(åren 1955—58). Produktionen av små
hus utgjorde i städer och köpingar en 
större och i egentliga landskommuner en 
mindre andel av totalproduktionen än år 
1957. 

Byggnadsmaterial 

Uppgifter beträffande materialanvänd
ningen inhämtades fram till år 1956 om 
det huvudsakliga byggnadsmaterialet i 
husens ytterväggar. Under år 1956 änd
rades primäruppgiften om byggnadsma
terial till att avse endast det bärande ma

terialet i husens ytterväggar. Från och 
med år 1952 har kompletterande upp
gifter inhämtats om hus, för vilka mer än 
ett material har redovisats, varefter hu
sets klassificering har bestämts av det 
bärande materialet. Hus med bärande in
nerväggar av betong och med icke bä
rande utfackningar av annat material i 
ytterväggarna har från och med år 1957 
klassificerats som betonghus. Från och 
med 1958 kan uppgifter om antalet lä
genheter i sådana hus särredovisas. De 
nedan redovisade förändringarna av pro
duktionens fördelning på olika slag av 
byggnadsmaterial bör ses mot bakgrun
den av det ovan sagda beträffande pri
märuppgifternas ändrade karaktär. 

I tab 5 redovisas användningen av de 
olika materialen uttryckt i det antal lä
genheter, som ingår i de av resp material 
uppförda husen. 

Andelen lägenheter i hus av trä är i 
stort sett oförändrad jämfört med de tre 
närmast föregående åren, medan den se
dan 1951 fortgående successiva minsk
ningen i användningen av tegel har fort
satt. År 1958 ingår 13 procent av lägen
heterna i tegelhus. Lättbetong är fort
farande det vanligaste byggnadsmaterialet 
och användningen av detta material har 
jämfört med 1957 ökat något. Ar 1958 
utgjordes 48 procent av lägenheterna av-
lägenheter i lättbetonghus. Den under en 
följd av år fortgående starka ökningen i 
användningen av betong har stagnerat 
under 1958 och andelen lägenheter i be
tonghus är jämfört med 1957 oförändrat 
19 procent. 
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Tab 5. Huvudsakligt byggnadsmater ia l i ytterväggar i nybyggda hus , 
åren 1949—1958 

1 1 214 lägenheter i hus med icke bärande material i ytterväggarna. 
2 24 » » » » » » » » » 
s 1 190 » » » » » » » » » 

Byggherrar 

Med byggherre menas här myndighet, or
ganisation eller enskild, för vars räkning 

ett hus uppförs, vare sig arbetet bedrivs 
i egen regi eller utlämnas på entrepre
nad. 

I tab 6 redovisas för vart och ett av 
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Tab 6. Lägenheter i nybyggda hus , fördelade pa grupper av 
byggherrar, åren 1949—1958 

åren 1949—58 antalet lägenheter i in
flyttningsfärdiga hus, fördelade på olika 
grupper av byggherrar. Ett ringa antal 
lägenheter uppförs för statens och lands
tingens räkning. Antalet lägenheter i hus 
uppförda för kommunala och allmännyt
tiga företag har, jämfört med motsva
rande antal år 1957, minskat med ca 600 
och uppgår år 1958 till ca 18 400. Deras 
relativa andel av produktionen — ca 
30 % — är dock oförändrad. För koope
rativa företag färdigställdes år 1958 ca 
17 300 lägenheter, ett något mindre an
tal än 1957, den relativa andelen ökade 
dock med ca en halv procentenhet. För 
arbetsgivare färdigställdes ca 1 350 lä
genheter, vilket antal såväl absolut som 
relativt är mindre än under något av åren 
1949—57. Antalet lägenheter uppförda 
av egnahemsbyggare — 15 100 — är ab

solut sett högre än något år under perio
den 1949—57 och med undantag för år 
1955 även relativt. För övriga byggherrar, 
såväl enskilda personer som bolag, stif
telser och organisationer av olika slag, 
uppfördes år 1958 ca 9 500 lägenheter, 
vilket med ca 2 200 understiger motsva
rande antal år 1957. Deras relativa an
del av bostadsproduktionen år 1958, ca 
15 procent, var lägre än något tidigare år 
under redovisningsperioden. 

Statliga lån och bidrag 

Redovisningen avser antalet lägenheter i 
hus med bifallna ansökningar om statliga 
lån och bidrag. Härmed avses sådana lån 
och bidrag, vilkas syfte är att främja bo
stadsförsörjningen. Då bifallna ansök
ningar icke alltid fullföljs, blir antalet 
lägenheter i hus för vilka lån utbetalas 
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Tab 7. Förekomst och form av statligt stöd för nybyggda hus, åren 1949—1958 

något mindre än i hus för vilka beslut 
meddelas. 

Av de år 1958 nybyggda husen har be
slut om statliga lån och bidrag meddelats 
för hus med sammanlagt 58 355 lägen
heter medan 3 870 lägenheter uppförts i 
hus utan sådana lån eller bidrag (tab 7). 
Av nedanstående tablå, vari procentuella 
antalet lägenheter i hus med statliga lån 
eller bidrag redovisas, framgår att såväl 
småhus som övriga hus belånats i något 
om än obetydligt lägre utsträckning år 
1958 än år 1957. 

Lägenhet styper 

Tab 8 visar att 1958 har jämfört med 
1957 antalet lägenheter minskat inom lä
genhetstyper med mindre än tre rum och 
kök — undantag två och flera rum utan 
kök — och ökat inom alla de redovisade 
lägenhetstyperna om tre och flera rum 
och kök. Sålunda färdigställdes 1958 ca 

3 750 flera lägenheter om minst tre rum 
och kök, medan antalet lägenheter om 
två rum och kök var inemot 4 000 och 
smålägenheterna (lägenheter utan kök el
ler om ett rum och kök) 2 000 färre än 
år 1957. 

Från 1957 till 1958 har andelen små
lägenheter minskat från 19 till 17 pro
cent och andelen lägenheter om två rum 
och kök från 25 till 20 procent, medan 
andelen lägenheter om tre och flera rum 
och kök har ökat från 55 till 63 procent. 
Andelen lägenheter om två rum och kök 
är 1958 den minsta och andelen lägen
heter om tre och flera rum och kök den 
största under redovisningsperioden. 

Av tab 9 framgår, att lägenheter om 
fyra rum och kök är den vanligaste lä
genhetstypen i småhus. Andelen sådana 
lägenheter har ökat från 34 procent år 
1955 till 42 procent år i 958. I övriga hus 
är för första gången under redovisnings
perioden lägenheter om tre rum och kök 
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Tab 8. Lägenhetstyper i nybyggda hus , åren 1949—1958 

den vanligaste lägenhetstypen. Andelen 
sådana lägenheter har ökat från 30 pro
cent år 1957 till 35 procent år 1958. I 
dessa hus utgjordes 1958 hälften av lä
genheterna av sådana om tre och flera 
rum och kök. 

Efterföljande tablå vari redovisas det 
procentuella antalet smålägenheter och 
lägenheter om minst tve rum och kök i 
olika kommungrupper visar att, jämfört 
med år 1957, andelen smålägenheter har 

minskat i Stockholm, Göteborg och Mal
mö tagna tillsamman, i övriga städer 
samt i köpingar, men ökat med en knapp 
procentenhet i de egentliga landskom
munerna. Andelen lägenheter om tre och 
flera rum och kök har ökat i alla redovi
sade kommungrupper, ökningen är störst 
i de tre storstäderna tillsammantagna, där 
andelen sådana lägenheter ökat från 51 
till 68 procent. 
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Lägenhetsutrustning 

Förekomsten av wc och badrum redovi
sas i tab 10 och 11. Uppgifterna avser 
enskilda wc :n och badrum. Några för fle
ra lägenheter gemensamma wc :n och bad
rum redovisas ej. 

Praktiskt taget alla lägenheter i de un
der senare år byggda husen har central
värme. Endast 11 lägenheter i de under 
år 1958 inflyttningsfärdiga husen sakna
de sådan utrustning. 

Av lägenheterna om minst två rum och 

Tab 9. Lägenheter i nybyggda hus fördelade efter hustyp och 
lägenhetstyp, åren 1949—1958 
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Tab 10. Lägenhetsutrustning i nybyggda hus , åren 1949—1958 

Tab 11. Lägenhetsutrustning i lägenheter av ol ika storlek i nybyggda 
hus , åren 1949—1958 
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kök i de år 1958 nybyggda husen hade så 
gott som alla dessutom både wc och bad
rum (tab 11). 

De mindre lägenheterna utrustas icke 
lika fullständigt, men andelen smålägen
heter utrustade med såväl wc som bad
rum har successivt ökat. I de år 1958 
inflyttningsfärdiga husen inreddes bad
rum (och wc) i 91 procent av lägenhe
terna om ett rum och kök, i 87 procent 
av kokvrålägenheterna och dubbletterna 
och i 22 procent av enkelrummen. 

Av enkelrummen saknade år 1957 en 
tiondel enskilt wc medan år 1958 så gott 
som alla enkelrum var utrustade med 
denna bekvämlighet. 

I ovanstående tablå redovisas det pro
centuella antalet lägenheter med såväl 
wc som badrum i olika kommungrupper. 

Ombyggnads-, förbättrings- och 
rivningsverksamhet. Nettotillskott 
av lägenheter 

Uppgifter inhämtas om sådana ombygg
da och förbättrade hus, i vilka lägenheter 
tillkommer eller avgår och/eller ändrar 
standard i vissa avseenden, nämligen om 
rumsantalet ökas eller minskas, om cen
tralvärme anordnas eller enskilt wc eller 
badrum inreds i lägenheter som tidigare 
har saknat dylik utrustning. Från och 
med år 1956 har redcvisningen av om
byggnads- och förbättringsverksamheten 
inskränkts; dels inhämtas icke längre någ
ra uppgifter om inläggandet av vatten-
eller avloppsledning, dels redovisas övri
ga standardändringar endast i samband 
med redovisningen av nettotillskottet av 
lägenheter inom olika utrustningsgrupper 
och lägenhetstyper. Uppgifterna om om

byggnads- och förbättringsverksamheten 
måste anses som ofullständiga, då svårig
heterna för uppgiftslämnarna att få kän
nedom om ändringsarbetena ofta är 
stora. 

Medan uppgifterna om ombyggnads-
och förbättringsarbetena skall lämnas när 
dessa har avslutats, avser uppgifterna om 
rivningar hus, vilkas rivning har påbör
jats. 

Antalet lägenheter i rivningshus har 
sedan år 1953 successivt ökat och upp
gick år 1958 till 4 186 (tab 12). 

Rivningshusen innehåller ett tämligen 
stort antal smålägenheter. Ombyggnads
verksamheten har medfört en minskning 
av antalet lägenheter om ett och två rum 
och kök och en ökning av antalet större 
lägenheter. Resultatet av ombyggnads-
och rivningsverksamheten innebär, att an
talet lägenheter om ett och två rum och 
kök utgör en mindre och antalet lägen
heter om minst tre rum och kök en stör
re procentuell del av nettotillskottet av 

Tab 12. Antal t i l lkomna och avgångna 
lägenheter, åren 1949—1958 
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Tab 13. Ökning resp minskning av antalet lägenheter i olika lägenhetstyper 
genom nybyggnad, ombyggnad och rivning, år 1958 

lägenheter än av nyproduktionen (tab 

13). 
I tab 14 redovisas de på nybyggnad, 

på nettoresultatet av ombyggnad och på 
rivning beroende förändringarna i bo
stadsbeståndets sammansättning med av
seende på utrustningsgrupper. Antalet då
ligt utrustade lägenheter har minskat nå
got mera genom ombyggnad än genom 
rivning. Av de 4 186 genom rivning av
gångna lägenheterna saknade visserligen 
3 430 centralvärme, men genom ombygg
nad och förbättringar har samtidigt an
talet lägenheter utan centralvärme redu
cerats med 3 692 och antalet lägenheter 
utan wc med 4 189. Det sammanlagda 

resultatet av nybyggnad, ombyggnad och 
rivning är, att antalet lägenheter med 
centralvärme har ökat med 65 191 och 
antalet lägenheter med wc med 64 883. 
Antalet lägenheter utan centralvärme har 
minskat med 7 111 och antalet lägenhe
ter utan wc med 6 803. 

Då, som ovan har framhållits, upp
gifterna om förbättringsverksamheten är 
ofullständiga, bör de här redovisade upp
gifterna om ökningen av antalet lägen
heter med centralvärme och wc samt 
minskningen av antalet lägenheter utan 
denna utrustning anses som minimiupp-
gifter. 

Tab 14. ökning resp minskning av antalet lägenheter i olika ntrustningsgmpper genom 
nybyggnad, ombyggnad och förbättring samt rivning, år 1958 
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Sysselsättning och arbetslöshet1 

Tab 1. Sysselsättning i n o m industrin juni—juli 1959 

1 En redogörelse för uppläggningen av den i tab 1-—3 redovisade statistiken och för de använda 
beräkningsmetoderna m m har lämnats i Sociala Meddelanden, Statistisk Information, april 1959 
(sid 133—139). 

I april 1959 utökades adressförteckningen för sysselsättningsstatistiken med 401 företag, vilka utvalts 
bland sådana företag i socialstyrelsens register som icke hade insänt uppgifter till socialstyrelsens 
sysselsättningsstatistik i februari 1958. Vid urvalet tillämpades samma principer som vid urvalet av 
företag för undersökningen i januari 1959. 
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Tab I (forts). Sysselsättning inom industrin juni—juli 1959 
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Tab 2. Indextal (uträknade enligt kedjemetod, juli 1958 = 100) för antal anställda 
arbetare (exkl permitterade) augusti 1958—juli 1959 

Tab 3. Antal i maj—juli 1959 under en vecka avgångna resp nyanställda arbetare 
samt antal arbetare med deltidsarbete resp korttidsarbete i procent av hela antalet 
arbetare, som varit i arbete under den redovisade avlöningsperioden 
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Tab 4. Verksamheten vid arbetsförmedlingarna under juli 1959 

Tab 5. Vid arbetsförmedlingen anmälda arbetslöshetsförsäkrade arbetslösa 
augusti 1958—augusti 1959 

1 Preliminära uppgifter. 
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Löneförhållandena för arbetare inom industrin 
i maj 1959 

Sedan flera år tillbaka har socialstyrel
sen från företag inom industrin fyra 
gånger om året inhämtat uppgifter om 
av arbetare under en avlöningsperiod 
(som regel i kvartalets mellersta månad) 
uppburen lönesumma och utförda arbets
timmar. På grundval av dessa uppgifter 
har beräkningar gjorts rörande föränd
ringarna i arbetarnas genomsnittliga tim-
förtjänster sedan närmast föregående un
dersökningstillfälle och sedan motsva
rande undersökningstillfälle föregående 
år. För varje undersöknings resultat har 
redogjorts i Sociala Meddelanden (senast 
i Soc Medd Statistisk Information, juni 
1959). 

Från och med år 1959 har en omlägg
ning företagits av ovannämnda statistik 
(den s k kvartalsstatistiken). Beträffande 
insamlingen av primärmaterialet innebär 
omläggningen, att uppgifter till kvartals
statistiken liksom uppgifter till sysselsätt
ningsstatistiken1 (den s k månadsstatisti
ken) begärs från ett antal företag som 
utvalts enligt ett stickprovsförfarande. 
Från en förteckning över ca 7 500 före
tag (firmor eller arbetsställen), som in
sänt uppgifter till socialstyrelsens syssel
sättningsstatistik i februari 1958, samt 
från en förteckning över ca 1 750 före
tag, som vid jämförelse med kommers-
kollegii register över industriföretag ej 
kunnat återfinnas i socialstyrelsens regis
ter, utvaldes samtliga företag med över 
25 anställda arbetare och vart tionde av 

1 Jfr Soc Medd Statistisk Information, mars 1959, 
s 98. 

övriga företag. Därjämte har från en för
teckning över ca 1 400 företag i styrel
sens register, vilka ej lämnat uppgifter 
till sysselsättningsstatistiken i februari 
1958, verkställts ett urval av företag ef
ter samma grunder. Inalles erhölls på 
detta sätt 4 496 företag. Inom socialsty
relsen utarbetas f n kompletterande för
teckningar över industriföretag. Även 
bland dessa företag ämnar styrelsen göra 
ett urval för kvartalsstatistiken. En när
mare redogörelse för det använda ur
valsförfarandet har lämnats i Soc Medd 
Statistisk Information, juni 1959, s 197. 

De för kvartalsstatistiken erforderliga 
uppgifterna om utbetalda lönesummor 
och utgjorda arbetstimmar inhämtas un
der år 1959 på ett rapportkort, som in
nehåller uppgifter om a) av arbetare un
der en avlöningsperiod (som regel i 
kvartalets mellersta månad) uppburen 
lönesumma och utförda arbetstimmar 
(med fördelning på de tre grupperna 
vuxna manliga arbetare, vuxna kvinnliga 
arbetare samt minderåriga arbetare plus 
lärlingar) och b) antal arbetare som va
rit i arbete under hela eller del av den 
redovisade avlöningsperioden. I lönesum
morna skall enligt anvisningarna ingå 
övertidsersättning, skifttillägg, ackords
överskott m m, men ej semesterlön el
ler semesterersättning, helgdagslön eller 
helgdagsersättning (dvs lön som enligt 
avtal utgår till timavlönade arbetare för 
vissa bestämda helgdagar), ersättningar 
vid sjukdom, olycksfall o dyl. För tidi
gare avlöningsperioder utbetalda löne-
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Tab 1. Indextal (februari 1959 = 100 och m a j 1958 = 100) för genomsnitt l ig 
t imförtjänst för arbetare i n o m industrin i m a j 1959 

1 Ej uppräknat. — 2 Inkl minderåriga. 
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Tab 1 (forts). Genomsnittlig timförtjänst för arbetare inom industrin i maj 1959 

Tab 2. Genomsnittliga timförtjänster, kr, i maj 1959 för vuxna manliga 
industriarbetare i olika dyrortsgrupper 
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belopp, som föranletts av retroaktiva lö
nebestämmelser i nyingångna avtal, skall 
ej medtas. 

I allmänhet avser uppgifterna fristå
ende arbetsställen. I några fall redovisas 
dock flera arbetsställen tillhopa. Redovis
ningsenheterna betecknas i denna redo
görelse som »företag». 

Förändringarna i arbetarnas förtjäns
ter sedan föregående undersökningstillfäl
len belyses av indextal, vilka beräknats 
med användande av uppgifter för sådana 
företag som lämnat uppgifter vid båda 
de undersökningstillfällen som jämförel
sen avser. Företag, för vilka uppgifter er
hållits endast vid det ena av de två un
dersökningstillfällena, har således ej med-
tagits. För varje industrigrupp har man 
beräknat två genomsnittliga timförtjäns-
ter, en för vartdera undersökningstillfäl
let, såsom kvoten mellan lönesumma och 
timsumma för en vecka. Indextalen har 
därefter erhållits genom att timförtjäns-
terna vid det aktuella (senare) undersök
ningstillfället uttryckts i procent av mot
svarande timförtjänster vid det tidigare 
undersökningstillfället. Såväl lönesummor 
som timsummor vid företag som utvalts 
med sannolikheten 1/10 har vid dessa be
räkningar multiplicerats med 10. 

I tab 1 återges indextal som visar de 
beräknade timförtjänsternas förändringar 
från februari till maj 1959 och från maj 
1958 till maj 1959. De förstnämnda in
dextalen grundas på uppgifter från 3 236 
företag och de sistnämnda på uppgifter 
från 3 079 företag. Indextalen avser ge
nomsnittliga timförtjänster, som beräk
nats på grundval av uppgifter om av ar
betare uppburen lönesumma och utförda 
arbetstimmar under en vecka i var och 
en av de angivna månaderna. I dessa 
timförtjänster ingår all ersättning för ar
betad tid, såsom ackordsöverskott, över
tidsersättning, skifttillägg etc. Däremot 
ingår ej semesterlön eller semesterersätt

ning, helgdagslön eller helgdagsersättning 
samt ej heller ersättning vid sjukdom el
ler 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 tidi
gare avlöningsperioder ha utbetalats un
der redovisningsperioden, medan å and
ra sidan ackordsöverskott som intjänats 
under denna period kan komma att ut
betalas först senare. Detta bör beaktas 
vid bedömningen av här redovisade in
dextal. Det bör även erinras om att den 
normala veckoarbetstiden ibland (t ex då 
fria lördagar förekommer under somma
ren) varierar under året utan motsvaran
de variationer i lönen (veckolön, månads
lön). Vid beräkningen av indextalen för 
maj 1959 med februari 1959 som bas har 
för februari använts genomsnittliga tim
förtjänster som beräknats utan att nå
gon hänsyn tagits till verkningarna av de 
nya kollektivavtalen för 1959. 

I tab 2 återges genomsnittliga timför
tjänster för vuxna manliga arbetare i 
olika industrigrupper med fördelning på 
dyrortsgrupper. 

Förändringarna mellan maj 1958 och 
maj 1959 i de genomsnittliga timförtjäns-
terna för vuxna arbetare i Stockholm 
framgår av indextalen i tab 3. 

Tab 4 visar löneutvecklingen sedan 
februari 1957 för samtliga arbetare (män, 
kvinnor och minderåriga). Indextalen i 
denna tabell har beräknats enligt den s k 
kedjemetoden. Vid beräkningen av in
dextalen för februari 1959 kunde ingen 
hänsyn tas till de vid årets avtalsuppgö
relser överenskomna retroaktiva lönetill-
läggen (jfr ovan). Beträffande gruppen 
»verkstadsindustri m m» har socialsty
relsen sedermera verkställt en stickprovs
undersökning för att belysa de retroakti
va lönetilläggens storlek. Av de företag 
som medverkat vid både undersökningen 
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Tab 3. Indextal (maj 1958 = 100) för genomsnit t l ig t imförtjänst för arbetare 
i n o m industrin i Stockholm i m a j 1959 

i november 1958 och undersökningen i 
februari 1959 utvaldes slumpmässigt 246 
företag. Till dessa utsändes i april 1959 
en frågeblankett, på vilken skulle uppges 
summan av de till arbetare under år 1959 
utbetalda retroaktiva lönetilläggen, den 
tidsperiod som dessa lönetillägg avsåg 
samt det antal arbetstimmar som under 
perioden utförts av samtliga arbetare. 
Användbara uppgifter erhölls från 244 
företag. Med ledning av dessa uppgifter 
uppskattades de retroaktiva lönetilläggen 

till i medeltal 8,1 öre per timme.1 Om 
man som mått på »genomsnittlig timför
tjänst i februari 1959 inklusive retroak
tiva lönetillägg» använder summan av 

1 Vid denna uppskattning utnyttjades även in
formation betränande 1) det med ledning av 
februariundersökningen beräknade antalet arbets
timmar under en vecka vid vart och ett av de 
utvalda företagen och 2) det beräknade totalantalet 
arbetstimmar under en vecka i olika storleks-
grupper av samtliga företag (inom gruppen »verk
stadsindustri m m») som berördes av februari-
undersökningen. En närmare redogörelse för stick
provsundersökningen lämnas i ett följande num
mer av Soc Medd Statistisk information. 

T a b 4. Indextal (febr 1947 = 100) för genomsni t t l ig t imförtjänst för arbetare 
(män, kvinnorj minderåriga) i n o m industr in 

' Här i ingår grupperna järn- och stålmanufaktur, mekaniska verkstäder, reparationsverkstäder, skepps
varv, elektroteknisk industri och annan metallindustri. — 3 Vid beräkningen av indextalen för februari 
1957 och februari 1959 har hänsyn ej tagits till senare utbetalda retroaktiva lönetillägg. För gruppen 
»verkstadsindustri m m» företogs 1957 och 1959 stickprovsundersökningar beträffande de retroaktiva 
lönetilläggens storlek. I anslutning härtill erhölls indextalen 236,3 resp 261,1 för den genomsnittliga tim-
förtjänsten inklusive retroaktiva lönetillägg i februari 1957 resp i februari 1959 (jfr SocM 1957: 9 
s 579 och texten härovan). 
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detta medeltal och den vid jämförelsen 
november 1958/februari 1959 beräknade 
genomsnittliga timförtjänsten i februari 
1959 (8,1 + 522,6 = 530,7 öre) erhålls 
genom anknytning till indextalet för no
vember 1958 (256,2) indextalet 261,1 för 
denna genomsnittsförtjänst. Det på grund

val av undersökningen i februari 1959 be
räknade indextalet för genomsnittlig tim-
förtjänst (exklusive retroaktiva lönetill-
lägg) uppgick, såsom framgår av tab 4, 
till 257,1. 

Carl Y:son Hermelin 

Konsumentprisindex för juli 1959 

Konsumentprisindex för juli 1959 har av 
socialstyrelsen beräknats till 152 (1949 
= 100). Samma tal har gällt sedan april 
föregående år. Med två decimaler är 
talet för juli 151,98. 

För de olika i konsumentprisindex in

gående huvudgrupperna av varor och 
tjänster är indextalen för juli följande 
(junitalen inom parentes): Livsmedel 163 
(162), alkoholhaltiga drycker och tobak 
173 (173), bostad, bränsle och lyse 156 
(156), därav enbart bostad 155 (155) och 

Tab 1. Konsumentprisindex 1950-juli 1959 (Ar 1949 = 100)» 

Indextalen för varje kvartal och månad 1950—1957 se SocM 1957: 4, sid 255, och 1958: 3, sid 191. 
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Tab 2. Indextal för olika undergrupper av varor är 1958 och maj—juli 1959 
samt talens procentuella förändringar december 1958—juli 1959 

1 Beräknad på indextal med två decimaler. Siffran 0 anger en förändring mindre än en halv 
procent. 
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bränsle och lyse 157 (157), kläder och 
skor 125 (125), inventarier och husge-
råd 133 (133) och diverse 149 (149). 

I tab 1 redovisas årsmedeltalen av in
dextalen för de olika huvudgrupperna 
och för totalindex åren 1950—1958 samt 
motsvarande indextal för varje månad 
juli 1958—juli 1959. 

Indextalen för olika undergrupper av 
varor och tjänster anges i tab 2, dels för 
år 1958 och dels för juli 1959 och de två 
närmast föregående månaderna. Vidare 
redovisas den procentuella förändringen 
mellan december 1958 och juli 1959, be
räknad på indextalen före avrundning till 
hela tal. 

Inom livsmedelsposten har mellan 
juni och juli prishöjningarna vägt något 

tyngre än prissänkningarna. Livsmedels
priserna har stigit med i genomsnitt 
0,4 %. Bland annat har mjöl, vissa bröd
sorter, fisk och förtäring utom hemmet 
blivit dyrare, medan lägre priser har no
terats för kalvkött, de flesta charkuteri-
varor och kaffe. Inom bränsleposten har 
priset på kol, koks och eldningsolja fort
satt att sjunka något. I fråga om kläder 
har smärre prissänkningar övervägt pris
höjningarna. För övrigt kan nämnas en 
ökning av priset på dagstidningar. 

Det på juliindexen beräknade pensions-
pristalet, som reglerar de under oktober 
utgående indextilläggen på folkpensio
nerna, är oförändrat 123. 

Inga Tammelin 

På allmän vårdanstalt för alkoholmissbrukare 
intagna under år 1958 

Under år 1958 intogs på de allmänna 
vårdanstalterna för alkoholmissbrukart' 
2 522 personer mot 2 112 föregående år. 
Härav var 1 974 tvångsintagna (1 661 åt 
1957) och 548 frivilligt ingångna (451 år 
1957). Antalet frivilliga ökade betydligt 
i jämförelse med åren 1956 och 1957, 
vilket sammanhänger med att vårdplats
bristen under nämnda år medförde att 
denna kategori icke i önskad utsträckning 
kunde beredas vård. Under år 1958 öka
de antalet vårdplatser med 11 procent, 
medan ökningen av antalet nya vårdfall 
uppgick till 19 procent. Av de intagna 
under år 1958 var 65 kvinnor. 

Nitton län redovisade en ökad intag
ningsfrekvens. Störst var uppgången i 
Jönköpings, Örebro och Älvsborgs län 
med respektive 65, 63 och 57 %. Endast 
fem län redovisade ett minskat antal in
tagna. Ser man på omfattningen av in
tagningarna i relation till folkmängden 
finner man de högsta talen för Stock
holms stad (med 65 per 100 000 inv), 
Malmöhus län (59) samt Göteborgs och 
Bohus län (54) . De lägsta frekvenserna 
har Gotlands (7) , Kronobergs (9) , Jämt
lands (13) samt Kristianstads och Upp
sala län (bägge med 14 per 100 000 
inv) . 
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De intagnas fördelning efter ålder och 
civilstånd framgår av nedanstående 
tablå. 

Genomsnittsåldern för samtliga intag
na var 43,7 år (1957:44,3). Beräknar 
man frekvensen intagna i olika åldrar i 
relation till den vuxna manliga befolk
ningen, visar det sig att den högsta frek
vensen finns i åldrarna mellan 35 och 
54 år (mellan 136 och 152 intagna per 
100 000). 

De frånskilda är starkt överrepresen
terade och denna överrepresentation har 
ökat under de senaste åren. De utgör 
mellan 1,5 och 2 c/c av samtliga män i 
riket, men 24 % av på vårdanstalt 
intagna. Den mellan 1956 och 1957 
konstaterade förskjutningen mellan ogif
ta och gifta har fortsatt, så att andelen 
ogifta nu ökat från 38 till 40 % samt 
andelen gifta minskat från 35 till 33 %. 

I genomsnitt har 105 fall per 100 000 
av den vuxna manliga befolkningen ta
gits in på vårdanstalt. År 1957 var mot
svarande siffra 88. För 100 000 ogifta 

var motsvarande tal 164 (130), för gifta 
51 (45), för änklingar 84 (108) samt 
för frånskilda inte mindre än 1 155 
(929). 

Fördelningen av de intagna efter frek
vensen av tidigare anstaltsvård framgår 
av sammanställningen nederst på denna 
sida, vari som jämförelse även uppgifter 
för åren 1956 och 1957 medtagits. 

Den relativa andelen personer som ti
digare varit intagna på vårdanstalt öka
de från 1957, medan den relativa ande
len förstagångsintagna minskade. 

Vid en fördelning av de intagna efter 
kriminell belastning finner man att 
68 % är ostraffade (1957:70 %) samt 
30 % (29 %) har undergått frihetsstraff 
men ej tvångsarbete. 

Beträffande de intagningsgrunder som 
länsstyrelsen anger i sina resolutioner, 
bör påpekas att det i många fall före
kommer flera grunder. I nedanstående 
tablå upptas dessa varje gång de redo
visas, varför summan överstiger 2 522 
och den relativa fördelningens summa 
blir större än 100. 

I jämförelse med närmast föregående 
år uppvisas en relativ ökning framför 
allt i fråga om dem som intagits för 
brott mot utskrivningsbestämmelserna, 
vilka 1957 utgjorde 10 %, nu 16 %. Re-
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lativ minskning redovisas av andelen 
farliga, kringflackande, parasiterande 
samt hjälplösa, medan för övriga indi
kationer endast smärre differenser i jäm
förelse med 1957 kan konstateras. 

Det procentuella antalet ingripanden 
som tillkommit genom de lokala nykter

hetsnämndernas försorg har ökat sedan 
1957 från 83 till 87 %. Däremot har de 
fall där polismyndighet varit initiativta
gare minskat från 16 % år 1957 till 
12 % år 1958. 

Thore Granqvist Märta Gundberg 
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STATISTISK INFORMATION 

PERIODISKA ÖVERSIKTER1 

VARJE MÅNAD: 

Konsumentprisindex 
Sysselsättning och arbetslöshet 

VARJE K V A R T A L : Senast i 

Löneförhållandena för arbetare inom industrin2 . . . 1959: sept 
Omsättningen inom detaljhandel m m 1959: aug 
Uppgifter om bostadsbyggandet detta nr 
Utlänningar i Sverige 1959: aug 

VARJE ÅR: 

Arvsfonden, allmänna detta nr 
Barnavårdsnämndernas verksamhet 1958: 11 
Barnbidrag, allmänna 1959: mars 
Bostadsbyggandet 1959: sept 
Daghem och förskolor 1959: febr 
Frånvarofrekvensen inom industrin 1959: maj 
Hemhjälp, social 1959: juli 
Konsumentpriserna i Sverige och i utlandet . . . . 1959: aug 
Mödrahjälpen 1959: juli 
Nykterhetsnämndernas ingripanden. 

Preliminär rapport 1959: juni 
Nykterhetsnämndernas verksamhet 1959: mars 
Nykterhetsvårdsklientelet 1959: april 
Socialhjälp och barnavård till utlänningar detta nr 
Socialhjälpen 1959: febr 
Socialvårdens kostnader och finansiering 1959: april 
Statens utgifter för sociala ändamål 1959: febr 
Ungdomsvårdsskolorna 1959: maj 
Vårdanstalt för alkoholmissbrukare, intagna på . . . 1959: sept 
Ålderdomshem, statsbidrag till 1959: juli 
Ålderdomshemmen, antal platser och vårdtagare m m 1959: maj 
1 Hänvisningar till årgång 1958 avser tidskriften Sociala Meddelan
den 1958. 
2 Tidigare i Sysselsättning och löner inom industrin. 



Uppgifter om bostadsbyggandet under 
andra kvartalet 1959 

Bostadsstyrelsen har under en följd av år 
i Sociala Meddelanden redovisat antalet 
lägenheter i inflyttningsfärdiga hus i stä
der och köpingar samt antalet lägenheter 
i påbörjade, inflyttningsfärdiga och pågå
ende hus i de 53 städer, som vid ingången 
av år 1944 hade mer än 10 000 invåna
re. Den sistnämnda redovisningen har 
från och med ingången av år 1959 upp
hört. 

Det huvudsakliga primärmaterialet till 
den redovisning som inleddes med över
sikten över första kvartalet 1959 utgörs 
liksom tidigare av förteckningar, som 
månadsvis införskaffas från alla städer 
och köpingar samt ett antal större egent
liga landskommuner (sammanlagt ca 300 
kommuner) över alla påbörjade och in
flyttningsfärdiga hus med minst en bo
stadslägenhet. Vid kvartalsskiftena redo
visas därjämte antalet lägenheter i pågå
ende hus.1 För övriga kommuner inhäm
tas genom länsbostadsnämndernas för
sorg liknande uppgifter om flerfamiljs
hus (i nedan angiven mening). 

Från och med år 1958 har i kommu
nernas rapporter om bostadsbyggandet 
även intagits uppgifter om husens för
delning på småhus och övriga hus. 

»Småhus» är den gemensamma be
nämningen på enfamiljs- och tvåfamiljs-
hus samt rad- och kedjehus. övr iga hus 

1 Ett hus anses bli påbörjat, då schaktnings-, 
sprängnings- eller utfyllningsarbeten igångsätts, 
och sedan vara pågående, till dess lägenheterna 
kan tas i bruk. Då detta kan ske anses huset 
vara infiyttningsfärdigt. 

utgörs av flerfamiljshus och hus för hu
vudsakligen andra än bostadsändamål — 
»icke-bostadshus». Då antalet lägenheter 
i icke-bostadshus är ringa (mindre än en 
procent av den totala bostadsproduktio
nen) betecknas i denna framställning alla 
andra hus än småhus som »flerfamiljs
hus». 

I den följande översikten redovisas to
tala antalet lägenheter i påbörjade och 
inflyttningsfärdiga hus i städer och kö
pingar. I samband därmed särredovisas 
Stockholms inre förortskrets, omfattande 
5 städer, 5 köpingar och 8 egentliga 
landskommuner samt vissa förortskom
muner till Göteborg, omfattande 3 stä
der och 7 egentliga landskommuner. Där
jämte lämnas uppgift om hur många av 
lägenheterna i de inflyttningsfärdiga och 
påbörjade husen som utgörs av lägenhe
ter i småhus. 

Att bostadsbyggandet i Stockholms inre 
förortskrets särredovisas i detta samman
hang beror på den betydelse som nume
ra ur bostadsförsörjningssynpunkt måste 
tillmätas den gemensamma bostadsmark
nad som denna grupp av kommuner 
jämte Stockholms stad utgör. 

Det må framhållas, att de förortskom
muner till Göteborg, för vilka det för 
närvarande är möjligt at t redovisa det 
sammanlagda bostadsbyggandet, icke al
alia de kommuner i Göteborgs närhet 
som kan sägas representera en med sta
den gemensam bostadsmarknad. 

För hela riket lämnas uppgifter om fler-
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Tab 1. Antal lägenheter i inflyttningsfärdiga hus i o l ika k o m m u n e r 
och kommungrupper 1 

1 Enligt den administrativa indelningen den 1 januari 1959. 
2 Boo, Botkyrka, Danderyd, Djursholm, Huddinge Järfälla, Lidingö, Märsta, Nacka, Saltsjöbaden, 
Sollentuna, Solna, Stocksund, Sundbyberg, Tyresö, Täby, Upplands-Väsby, Österhaninge. 
3 Askim, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Nödinge, Partilie, Råda, Starrkärr, Tuve. 

familjshusproduktionen sedan år 1951.1 

Uppgifterna avser antalet lägenheter i 
inflyttningsfärdiga hus, antalet lägenhe
ter i påbörjade hus samt antalet lägen
heter i vid kvartalsskiftena pågående 
hus. 

Inflyttningsfärdiga lägenheter 

Det sammanlagda antalet inflyttnings
färdiga lägenheter i de i tab 1 redovi
sade kommunerna och kommungrupper
na har andra kvartalet 1959 jämfört med 
samma kvartal 1958 ökat med 3 355 el
ler 29 %. Första halvåret 1959 färdig
ställdes 2 345 eller 10 % flera lägenheter 
än under motsvarande tid 1958. Antalet 
lägenheter i småhus har däremot mins
kat något och utgjorde 14 % av de un
der andra kvartalet och 18 % av de un
der första halvåret inflyttningsfärdiga lä
genheterna. Motsvarande procenttal för 
1 Uppgifterna härom har delvis hämtats ur den 
officiella bostadsbyggnadsstatistiken. 

andra kvartalet resp första halvåret 1958 
var 21 resp 20. 

Jämfört med andra kvartalet 1958 har 
antalet inflyttningsfärdiga lägenheter 
andra kvartalet 1959 ökat i alla redovi
sade kommuner och kommungrupper 
med undantag av Stockholms stad. 
Minskningen i Stockholm kompenseras 
emellertid av en ökning i Stockholms inre 
förortskrets, varigenom antalet inflytt
ningsfärdiga lägenheter i dessa kommu
ner tillhopa ökat. Antalet inflyttnings
färdiga lägenheter har ökat med 20 % i 
Stockholm jämte inre förortskretsen, med 
36 % i Göteborg med förortskommuner 
och med 73 % i Malmö. I dessa områ
den tillhopa har antalet inflyttningsfär
diga lägenheter under andra kvartalet 
1959 ökat med 33 % och under andra 
halvåret med 10 % jämfört med mot
svarande antal år 1958. 

I tab 2 redovisas antalet inflyttnings
färdiga lägenheter för varje enskild stad 
med 30 000-100 000 invånare. 
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Tab 2. Antal inflyttningsfärdiga lägenheter i nybyggda hus i städer 
m e d 30 000—100 000 invånare ' 

1 Enligt den administrativa indelningen den 1 januari 1959. 

/ flerfamiljshus i hela riket var antalet 
inflyttningsfärdiga lägenheter andra kvar
talet 1959 ca 13 950, vilket är ca 3 650 
flera än andra kvartalet 1958. Under 
andra halvåret 1959 färdigställdes ca 
22 800 lägenheter eller drygt 2 000 fle
ra än motsvarande antal andra halvåret 
1958 (tab 3) . 

Lägenheter i p å b ö r j a d e o c h 

p å g å e n d e h a s 

Uppgifterna om antalet lägenheter i på
började hus är osäkrare än uppgifterna 
om antalet inflyttningsfärdiga lägenheter 
och blir i efterhand föremål för korrige
ringar som i regel leder till att antalen 
ökar. 

I tab 4 redovisas för samma kommuner 
och kommungrupper som i tab 1 anta
let lägenheter i påbörjade hus. I Göte
borg med förortskommuner har antalet 

påbörjade lägenheter andra kvartalet 
1959 jämfört med andra kvartalet 1958 
mer än fördubblats, medan antalet på
började lägenheter i Malmö och övriga 
redovisade kommungrupper har minskat. 
Den obetydliga ökningen i Stockholm 
motverkas av en starkare minskning i 
inre förortskretsen. Det sammanlagda an
talet påbörjade lägenheter i de redovisa
de kommunerna och kommungrupperna 
understiger andra kvartalet 1959 mot
svarande antal år 1958 med ca 600 el
ler 4 %. Av de påbörjade lägenheterna 
är andra kvartalet 1959 i likhet med and
ra kvartalet 1958 ca 20 % belägna i 
småhus. 

Under första halvåret 1959 påbörja
des i de redovisade kommunerna och 
kommungrupperna sammanlagt ca 3 100 
flera lägenheter än första halvåret 1958. 
Den största ökningen ca 1 600 lägenheter 

Tab 3. Antal lägenheter i inflyttningsfärdiga flerfamiljshus i hela riket 

307 



Tab 4. Antal lägenheter i påbörjade bus i olika kommuner och kommungrupper 1 

1 Enligt den administrativa indelningen den 1 januari 1959. 
2 Se not till tab 1. 
3 » » » » 1 . 

hänför sig till Göteborgsområdet. Av de 
påbörjade lägenheterna var 17 % beläg
na i småhus. Motsvarande andel första 
halvåret 1958 var 18 %. 

/ flerfamiljshus i hela riket påbörja
des andra kvartalet 1959 ca 13 400 lä
genheter, vilket är ca 1 100 färre än 
andra kvartalet 1958, medan antalet 

första halvåret 1959 påbörjade lägenhe
ter, ca 21 450, överstiger motsvarande an
tal år 1958 med ca 2 100 (tab 5). 

Antalet lägenheter i pågående flerfa
miljshus var 59 800 vid utgången av and
ra kvartalet 1959, vilket överstiger mot
svarande antal andra kvartalet 1958 med 
7 300 (tab 6). 

Tab 5. Antal lägenheter i påbörjade flerfamiljshus i hela riket 

Tab 6. Antal lägenheter i pågående flerfamiljshus i hela riket 
vid slutet av varje kvartal 
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Socialhjälp och barnavård till utlänningar 
under år 1957 

Socialdepartementet har från länsstyrel
serna inhämtat uppgifter om socialhjälp 
och barnavård, som under år 1957 läm
nats utlänningar och för vilka ersättning 
lämnats av staten. En sammanställning 
av uppgifterna visar, att understöd ut
gått till 4 895 familjer och ensam
stående med ett sammanlagt belopp av 
4 100 000 kr. I förhållande till år 1956 
innebär detta en viss nedgång i antalet 
hjälpta, medan de utgivna understöds
beloppens summa ökat något. Motsva
rande siffror utgjorde nämligen 5 021 
resp 3 820 000. Fördelningen år 1957 på 
olika nationaliteter är denna (1956 års 
siffror inom parentes). 

Antal Belopp 
familjer 1 000-tal 

kr 

Danskar 507 (488) 251 (232) 
Finnar 1451 (1489) 812 (733) 
Norrmän . . . . 519 (558) 343 (357) 
Övriga utlänningar 2 418 (2 486) 2 694 (2 498) 

Summa 4895 (5021) 4 100 (3820) 

Det genomsnittliga understödsbeloppet 
utgjorde i runt tal 840 kr mot 760 kr 
för år 1956. 

De nu nämnda siffrorna bör lämpli
gen ses i relation till antalet utlänningar 
i riket vid utgången av år 1957. Sedan 
passfriheten för nordbor genomförts, 
kan totalantalet utlänningar i riket ej 
exakt anges. Enligt uppskattningsvis 
gjorda beräkningar torde de uppgå till 
omkring 260 000 vid 1958 års början. I 

denna siffra ingår även barn samt här 
tillfälligt vistande utlänningar. Antalet 
arbetsanmälda utlänningar utgjorde i 
runt tal 128 000, varav 23 600 danskar, 
46 000 finnar och 10 800 norrmän. 

Det till utlänningar utgivna under
stödsbeloppet utgör 2,9 % av social
nämndernas och barnavårdsnämndernas 
sammanlagda understödskostnader under 
1957, vilka uppgick till 140,6 milj kr. 

Understödsverksamhetens omfattning i 
olika län framgår av följande samman
ställning. 

Ossian Larnstedt 
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Sysselsättning och arbetslöshet1 

Tab 1. Sysselsättning i n o m industrin juli—augusti 1959 

1 En redogörelse för uppläggningen av den i tab 1—3 redovisade statistiken och för de använda 
beräkningsmetoderna m m har lämnats i Sociala Meddelanden, Statistisk Information, april 1959 
(sid 133—139). 

I april 1959 utökades adressförteckningen för sysselsättningsstatistiken med 401 företag, vilka utvalts 
bland sådana företag i socialstyrelsens register som icke hade insänt uppgifter till socialstyrelsens 
sysselsättningsstatistik i februari 1958. Vid urvalet tillämpades samma principer som vid urvalet av 
företag för undersökningen i januari 1959. 
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Tab 1 (forts). Sysselsättning inom industrin juli—augusti 1959 
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Tab 2, Indextal (uträknade enligt kedjemetod, augusti 1958 = 100} för antal anställda 
arbetare (exkl permitterade) september 1958—augusti 1959 

Tab 3. Antal i juni—augusti 1959 under en vecka avgångna resp nyanställda arbetare 
samt antal arbetare med deltidsarbete resp korttidsarbete i procent av hela antalet 
arbetare, som varit i arbete under den redovisade avlöningsperioden 
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Tab 4. Verksamheten vid arbetsförmedlingarna under augusti 1959 

Tab 5. Vid arbetsförmedlingen anmälda arbetslöshetsför säkrade arbetslösa 
september 1958—september 1959 

1 Preliminära uppgifter. 

315 



Retroaktiva lönetillägg inom verkstadsindustri 
m m år 1959 

Vid den undersökning socialstyrelsen fö
retog beträffande de genomsnittliga tim-
förtjänsterna i februari 1959 för arbetare 
inom industrin kunde någon hänsyn ej 
tas till de kollektivavtal som slöts på vå
ren 1959 och därav föranledda retroak
tiva lönetillägg.1 Socialstyrelsen har se
dermera företagit en speciell undersök
ning rörande de retroaktiva lönetilläg
gens betydelse inom gruppen »verkstads
industri m m» (dvs grupperna järn- och 
stålmanufaktur, mekaniska verkstäder, 
reparationsverkstäder, skeppsvarv, elektro-
teknisk industri samt annan metallindustri 
utom järn-, stål- och kopparverk) .2 I det 
följande återges resultaten av denna un
dersökning. Inom denna industrigrupp 
var den genomsnittliga timförtjänsten 
för samtliga arbetare i februari 1959 
522,6 öre (exkl retroaktiva lönetillägg). 

Undersökningen omfattade ett urval 
av de företag som lämnat användbara 
uppgifter till kvartalsstatistiken rörande 
löneläget inom industrin för november 
1958 och februari 1959. Dessa företag 
indelades i fyra urvalsgrupper, av vilka 
en omfattade de företag (tiondelssamp
lingen) som utvalts med en sannolikhet 
av 10 procent ur ett inom socialstyrelsen 
befintligt adressregister. De övriga före
tagen indelades efter antalet sysselsatta 
arbetare enligt uppgifter i undersökning
en för februari 1959. Tablån på s. 317 vi
sar för varje urvalsgrupp antalet företag 
som medtogs vid jämförelsen november 
1958—februari 1959 samt antalet utval
da företag och inkomna svar. 

1 Jfr SocM, Statistisk Information, juni 1959, 
s 197. 
' Jfr SocM, Statistisk Information, september 1959, 
s ?90. 

De utvalda 246 företagen tillställdes en 
uppgiftsblankett med förfrågan om de ut
över tidigare utbetalda löner till arbetare 
hade utbetalt eller komme att utbetala 
retroaktiva lönetillägg (föranledda av 
kollektivavtal slutna under år 1959) av
seende någon period under år 1959. Om 
detta var fallet begärdes uppgifter om 
summan av de sålunda utbetalda retro
aktiva lönetilläggen samt om vilken pe
riod tilläggen avsåg. Vidare begärdes 
uppgifter om antalet arbetstimmar som 
under ifrågavarande period utförts av 
samtliga arbetare, även arbetare som ej 
erhållit retroaktiva lönetillägg. Uppgifter
na skulle gälla samma arbetarkategorier 
för vilka uppgifter lämnades till social
styrelsens kvartalsstatistik rörande lönelä
get inom industrin. Någon uppdelning 
på vuxna och minderåriga eller män och 
kvinnor skulle ej göras. 

Svar inkom från 244 företag, av vilka 
24 uppgav att retroaktiva tillägg ej utbe
talats eller komme att utbetalas för tiden 
före den 1 mars 1959. Av de båda åter
stående företagen har ett meddelat att 
retroaktiva tillägg utbetalats men att det 
saknar möjlighet att lämna de begärda 
uppgifterna; vid det andra hade de loka
la förhandlingarna ännu ej avslutats när 
denna redogörelse färdigställdes. 

För vart och ett av de företag som re
dovisat utbetalda retroaktiva lönetillägg 
för tiden före den 1 mars 1959 multipli
cerades det genomsnittliga retroaktiva 
tillägget per timme med det enligt febru
ariundersökningen 1959 (jämförelsen no
vember 1958—februari 1959) beräknade 
antalet arbetstimmar under en 6-dagars-
period (varvid för företag som ingick i 
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tiondelssamplingen timantalet multiplice
rades med 10). För varje urvalsgrupp be
räknades summan av de sålunda erhåll
na beloppen, varefter denna summa mul
tiplicerades med kvoten mellan hela det 
beräknade antalet arbetstimmar under en 
6-dagarsperiod vid företag som utbetalat 
eller väntades komma att utbetala retro
aktiva tillägg och motsvarande antal ar
betstimmar vid de av dessa företag som 
redovisat utbetalda retroaktiva tillägg. 
Med utgångspunkt från den ursprungliga 
resp den »uppräknade» summan beräk
nades inom varje urvalsgrupp medeltal 
för de retroaktiva tilläggen per timme. 

dels vid företag som redovisat utbetalda 
retroaktiva tillägg, dels vid samtliga i ur
valet medtagna företag. Slutligen beräk
nades vägda medeltal för samtliga ur
valsgrupper, varvid man utgick från det 
beräknade antalet arbetstimmar under en 
6-dagarsperiod vid samtliga de företag 
som medtagits vid februariundersökning
en. Resultaten av dessa beräkningar åter
ges i ovanstående tablå. 

I nedanstående tablå har de i under
sökningen ingående företagen fördelats 
efter de retroaktiva lönetilläggens storlek 
i öre per arbetstimme: 
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Allmänna arvsfonden budgetåret 1958/59 

Även under det senast förflutna budget
året erhöll al lmänna arvsfonden ett bety
dande tillskott ehuru ej fullt så stort 
som rekordåret 1957/58. I arvsmedel re
dovisades i runt tal 5,1 milj kr mot 5,8 
milj kr för sistnämnda budgetår. 

Enligt bestämmelserna för fonden har 
en tredjedel av arvsmedlen eller cirka 1,7 
milj kr tillförts fonden, medan 3,4 milj 
kr avsatts för utdelning. Av tidigare be
viljade understöd har 146 000 kr återle-
vererats till fonden. Ränteavkastningen 
av de fonderade medlen har uppgåt t till 
942 600 kr, vilket belopp även får delas 
ut. Tillhopa med från föregående bud
getår reserverat belopp står ett belopp av 
cirka 6,5 milj kr till förfogande för ut
delning under innevarande budgetår. 
Fondens behållning utgör för närvarande 
19,4 milj kr. Huvudpar ten härav eller 
15 milj kr är placerad i obligationer och 
återstoden i inteckningslån och kommun
lån. 

Under budgetåret 1958/59 har i runt 
tal 3,5 milj kr delats u t u r arvsfonden. 
H u r understöden fördelats på olika än
damål framgår av efterföljande tablå, 
vilken jämväl redovisar en jämförelse 
med de två närmast föregående budget
åren. (Beloppen har angetts i tusental 
kronor.) 

Som framgår av tablån har bidragen 
till ungdomslokaler tagit i anspråk när
mare två tredjedelar av de utdelade med
len. Bidragen till anstalter för halvöppen 
barnavård har ökat avsevärt. Bidrag har 
beviljats till 70 ungdomsgårdar och 44 

scoutstugor. Vidare har 15 barnkolonier 
samt 36 lekskolor eller daghem uppförts, 
förbättrats eller utrustats med bidrag ur 
arvsfonden. Ej mindre än 47 ungdomar 
har tilldelats bidrag till motorfordon, som 
regel personbilar. 

De två senaste budgetårens stora till
skott till arvsfonden är både välkommet 
och välbehövligt. Antalet ansökningar om 
bidrag ur fonden är alltjämt mycket stort. 
Härtill kommer att de sökta beloppen 
visar tendens att stiga väsentligt snabba
re än byggnads- och övriga kostnader. 
Detta är i och för sig glädjande, då det
ta tyder på att de anläggningar som nu 
kommer till stånd med hjälp av arvs
fondsmedel — särskilt gäller detta olika 
lokaler för ungdomens fritidssysselsätt
ning — 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. 

Ossian Larnsledt 
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Konsumentprisindex för augusti 1959 

Konsumentprisindex för augusti 1959 
har av socialstyrelsen beräknats till 153 
(1949 = 100) eller en enhet högre än 
för juli. Med två decimaler är talet för 
augusti 152,53 mot 151,98 för juli. Ök
ningen, som motsvarar 0,4 %, beror hu
vudsakligen på en uppgång av vissa livs
medelspriser. 

För de olika i konsumentprisindex in
gående huvudgrupperna av varor och 
tjänster är indextalen för augusti följan
de (juli-talen inom parentes): Livsmedel 
165 (163), alkoholhaltiga drycker och to
bak 173 (173), bostad, bränsle och lyse 
156 (156), därav enbart bostad 155 (155) 
och bränsle och lyse 156 (157), kläder 
och skor 125 (125), inventarier och hus-
geråd 133 (133) och diverse 150 (149). 

I tab 1 redovisas årsmedeltalen av in
dextalen för de olika huvudgrupperna 
och för totalindexen åren 1950—1958 
samt motsvarande indextal för varje må
nad augusti 1958—augusti 1959. 

Indextalen för olika undergrupper av-
varor och tjänster anges i tab 2, dels för 
år 1958 och dels för augusti 1959 och de 
två närmast föregående månaderna. Vi
dare redovisas den procentuella föränd
ringen mellan december 1958 och augusti 
1959, beräknad på indextal före avrund-
ning till hela tal. 

Mellan juli och augusti har livsmedels
priserna stigit med i genomsnitt 1,1 %. 
Ökning har noterats för bland annat 
smör. ägg och fläskvaror och dessutom 
har priserna på potatis och trädgårdsbär 

Tab 1. Konsumentpris index 1950—augusti 1959 (År 1949 = 100) ' 

Indextalen för varje kvartal och månad 1950—57 se SocM 1957: 4, sid 255, och 1958: 3 sid 191. 
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Tab 2. Indextal för ol ika undergrupper av varor år 1958 och juni—augusti 1959 s a m t 
talens procentuella förändringar december 1958—augusti 1959 

Beräknad på indextal med två decimaler. Siffran 0 anger en förändring mindre än en halv procent. 
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varit höga för säsongen. Vitkål och to
mater m m har däremot varit jämförelse
vis billiga. Inom bränsleposten har smär
re prissänkningar på ved och hushållskol 
övervägt en liten ökning för den grövre 
koksen. I övrigt kan nämnas, att i diver
segruppen vissa taxor för hårvård, bad 
och tvätt gått upp liksom en del biljett
priser till teatrar och bussar. Vidare har 

bensinpriserna stigit något, och detsam
ma gäller ersättningen för bilmontörsar-
bete. 

Pensionspristalet har socialstyrelsen be
räknat till 124 mot 123 för juli, vilket 
dock icke medför någon ökning av in
dextilläggen på folkpensionerna. 

Carl Öberg 
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STATISTISK INFORMATION 
PERIODISKA ÖVERSIKTER1 

VARJE MÅNAD: 

Konsumentprisindex 
Sysselsättning och arbetslöshet 

VARJE K V A R T A L : Senast i 

Löneförhållandena för arbetare inom industrin2 . . . 1959: sept 
Omsättningen inom detaljhandel m m detta nr 
Uppgifter om bostadsbyggandet 1959: okt 
Utlänningar i Sverige detta nr 

VARJE ÅR: 

Arvsfonden, allmänna 1959: okt 
Barnavårdsnämndernas verksamhet 1958: 11 
Barnbidrag, allmänna 1959: mars 
Bostadsbyggandet 1959: sept 
Daghem och förskolor 1959: febr 
Frånvarofrekvensen inom industrin 1959: maj 
Hemhjälp, social 1959: juli 
Konsumentpriserna i Sverige och i utlandet . . . . 1959: aug 
Mödrahjälpen 1959: juli 
Nykterhetsnämndernas ingripanden. 

Preliminär rapport 1959: juni 
Nykterhetsnämndernas verksamhet 1959: mars 
Nykterhetsvårdsklientelet 1959: april 
Socialhjälp och barnavård till utlänningar 1959: okt 
Socialhjälpen detta nr 
Socialvårdens kostnader och finansiering 1959: april 
Statens utgifter för sociala ändamål 1959: febr 
Ungdomsvårdsskolorna 1959: maj 
Vårdanstalt för alkoholmissbrukare, intagna på . . . 1959: sept 
Ålderdomshem, statsbidrag till 1959: juli 
Ålderdomshemmen, antal platser och vårdtagare m m 1959: maj 
1 Hänvisningar till årgång 1958 avser tidskriften Sociala Meddelan
den 1958. 
2 Tidigare i Sysselsättning och löner inom industrin. 



Levnadskostnadsundersökningen 1958 
Vissa preliminära resultat 

AV FÖRSTE AKTUARIE ARNE NÄVERFELT 

I nedanstående artikel lämnas vissa pre
liminära resultat från 1958 års levnads
kostnadsundersökning. Undersökningen 
utgör ett led i de studier av hushållens 
konsumtionsförhållanden, som sedan lång 
tid tillbaka bedrivits i Sverige. Den när
mast föregående undersökningen avser 
1952 och av tidigare undersökningar kan 
nämnas 1951 års undersökning som om
fattade hushåll på landsbygden och 1948 
års undersökning avseende hushåll i tät
orterna. Under andra världskriget gjor
des löpande undersökningar angående 
livsmedelskonsumtionen och före kriget 
utfördes undersökningar 1933. 1923 och 
1913. 

Urvalet av hushåll. För urvalet av hus
håll till 1958 års undersökning har tidi
gare redogjorts i denna tidskrift (SocM 
1958: 12, s 792 ff). Här meddelas därför 
endast i korthet vilket förfaringssätt som 
tillämpats. 

Som ram för urvalet användes dels 
mantalsblanketterna dels Riksförbundet 
Landsbygdens Folks register över jord
bruksfastigheter. Urvalet från mantals
blanketterna gjordes delvis som tvåstegs-
delvis som trestegsurval. Trestegsurvalet 
användes endast i de större städerna, där 
det av praktiska skäl var nödvändigt att 
dela städerna i distrikt. I övriga kommu
ner tillämpades tvåstegsurval varvid förs
ta steget var de primära urvalsenheterna 
i det av statistiska centralbyråns utred
ningsinstitut utarbetade basurvalet och 

andra steget hushållen. Basurvalet om
fattar såväl städer som landsbygdskom
muner och alla befolkningskategorier är 
medtagna i undersökningen. Med ut
gångspunkt från den givna kostnadsra
men och krav på särredovisning av vissa 
grupper (yrkesgrupper, familjetyper, in
komstklasser m m) fastställdes att det 
skulle uttas ca 4 500 hushåll. Med hän
syn till kravet på särredovisning var det 
nödvändigt att överrepresentera vissa 
grupper i urvalet, nämligen löntagare 
inom vissa inkomstklasser och jordbruka
re med brukningsdelar av olika storlek. 
Urvalsfraktionerna varierade mellan 1/50 
och 1/1000. Totalantalet hushåll i landet 
har uppskattats till ca 2,5 miljoner. Ur
vals- och undersökningsenhet är kosthus
hållet här definierat som personer med 
gemensam bostad och helt eller delvis 
gemensam mathållning. 

Undersökningsperiod. Undersökningen 
avser som nämnts konsumtionsförhållan
dena under 1958. Undersökningsåret var 
uppdelat i 12 perioder av vilka var och 
en var 30 eller 31 dagar. Första perioden 
upptog tiden 10 januari—8 februari 1958 
och sista perioden tiden 10 december 
1958—9 januari 1959. Varje hushåll 
medverkade endast under en period. Hus
hållen utlottades slumpvis med en tolfte
del på varje period. 

Metod. Hushållen lämnade sina uppgif
ter i första hand genom bokföring. I de 
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fall emellertid någon av eller alla med
lemmarna i hushållet icke fullföljde bok
föringen eller vägrade att utföra bokfö
ring skulle en intervju göras om utgifter
na och inkomsterna för den tid som ej 
täcktes av bokföring (s k ersättnings
intervju). 

I böckerna skulle dag för dag med 
noggrann specificering noteras alla ut
gifter och inkomster samt produkter som 
tagits från egna lantbruket eller rörelsen. 
Dessutom antecknades hela värdet av var
je vara som levererats till hushållet under 
perioden men som ej alls eller endast del
vis betalats. (Jfr sid 331 angående kon
sumtionsbegreppet. ) 

Arbetsmaterial. Följande material använ
des för insamling av uppgifter: (a) for
mulär för inledningsintervju; (b) bokfö
ringsböcker (fyra olika typer) jämte an
visningar; (c) formulär för ersättnings
intervju. 

(a) Formulär för inledningsintervju. 
Intervjun omfattade frågor rörande 
hushållets storlek, hushållsmedlem
marnas yrke, bostadens storlek och 
standard m m. 

(b) Bokföringsböcker: 
»M-häftet»: huvudboken för hushål

lets redovisning. Användes av den 
som stod för de flesta livsmedels
inköpen. Boken innehöll 5 avdel
ningar, nämligen avd T för redo
visning av hushållets sammansätt
ning under bokföringsperioden; 
avd K för redovisning av kontan
ta utgifter och inkomster; avd R 
för redovisning av kreditköp; avd 
E för redovisning av egna produk
ter; avd B för redovisning av kör
da mil med bil och motorcykel. 

»ö-häftet»: användes av andra hus
hållsmedlemmar än den som ha
de M-häftet utom barnen. Det var 

utformat som M-häftet men inne
höll ej avd E och T. 

»B-häftet»: en mindre bok avsedd 
för barn mellan 8 och 15 år. 

»D-häftet»: avsedd för detaljhand
lare och andra rörelseidkare för 
anteckning av produkter som ta
gits från den egna rörelsen. 

(c) Formulär för ersättningsintervju. 
Formuläret omfattade ca 50 sidor 
upptagande frågor om inköp och le
veranser beträffande alla de ca 400 
varugrupper etc på vilka materialet 
skulle kunna särredovisas. 

Fältarbetet. Insamlingen av uppgifter 
från hushållen skedde genom medverkan 
av fältorganisationen inom statistiska cen
tralbyråns utredningsinstitut. Institutet 
har inom basurvalets olika kommuner för 
intervjuarbete särskilt utbildade lokalom
bud. Innan levnadskostnadsundersök
ningen igångsattes fick ombuden undergå 
särskild utbildning för detta arbete. Ut
bildningen bedrevs på så sätt att ombu
den först fick gå igenom en korrespon
denskurs omfattande 4 brev om ca 25 
sidor. Därefter samlades ombuden till en 
tvådagarskurs med föreläsningar och 
praktiska övningar. 

Ombudets kontakt med hushållet hade 
följande rutin: 

1) Ett par dagar före undersökningspe
riodens början översände ombudet ett 
brev till hushållet där det lämnades 
vissa uppgifter om undersökningen 
och meddelades att hushållet utlottats. 
Hushållet ombads medverka och vi
dare meddelades att ombudet skulle 
besöka hushållet inom ett par dagar. 

2) Vid första besöket överlämnades bok
föringsböckerna, och hushållet instrue
rades om hur böckerna skulle föras. 
Dessutom genomfördes inledningsin
tervjun. 
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3) Efter ca en vecka tog ombudet som 
regel ånyo kontakt med hushållet ge
nom besök eller per telefon för att ef
terhöra om det var något som man 
var tveksam om beträffande bokfö
ringen och kontrollerade att den full
följdes på ett riktigt sätt. 

4) Efter bokföringsperiodens slut över
sände hushållet böckerna till ombu
det, som gjorde en preliminär gransk
ning av bokföringen och tog kontakt 
med hushållet för kompletteringar om 
så erfordrades. Sedan materialet över
sänts till socialstyrelsen granskades 
detta noggrannare. Granskningen led
de i omkring 40 °/o av fallen till att 
hushållet ånyo måste kontaktas för 
komplettering. Detta gjordes via om
budet. 

5) I de fall hushållet av någon anled
ning (sjukdom, resa etc) ej kunde ge
nomföra bokföringen alls, ej fullföljt 
denna eller vägrade, försökte man, 
som ovan sagts, erhålla motsvarande 
uppgifter genom en ersättningsin
tervju efter bokföringsperiodens slut. 

Konsumtionsbegreppet. Undersökningens 
syfte är att få en belysning av konsum
tionen inom hushållssektorn. Begreppet 
konsumtion skulle kunna definieras som 
förbrukning av reala tillgångar och av 
tjänster. När det gäller det praktiska till
vägagångssättet att mäta konsumtionens 
storlek kan man tala om tre olika prin
ciper, nämligen (a) förbrukningsprinci
pen, (b) leveransprincipen och (c) be
talningsprincipen. Den förstnämnda an
knyter direkt till ovan antydda definition 
på konsumtionen. En tillämpning av den
na metod innebär att man söker få ett 
mått på hur mycket som förbrukats un
der den avsedda tidsperioden. För varak
tiga konsumtionsvaror måste beräkningar 
göras av hur stor del av varans värde 
som kan anses ha förbrukats. Härför er

fordras uppgifter om bland annat total 
livslängd — förbrukningstid för olika va
ror och varornas skick vid förbruknings-
periodens början och om denna inte sam
manfaller med undersökningsperiodens 
början den tidpunkt då varan leverera
des. Det faller sig av sig självt att beräk
ningar av denna natur är alltför kom
plexa för att kunna komma i fråga i en 
hushållsundersökning. Med leveransprin
cipen menas här att konsumtionsvärdet 
är lika med summan av de varor och 
tjänster som levererats till hushållet un
der undersökningsperioden oavsett om 
varan eller tjänsten betalts eller inte och 
med betalningsprincipen summan av de 
utbetalningar hushållet gjort under pe
rioden och oavsett om varan eller tjäns
ten levererats under perioden. 

Då undersökningen planerades över
vägdes om leveransprincipen eller betal
ningsprincipen skulle tillämpas. Förbruk
ningsprincipen kunde av ovan nämnda 
skäl ej komma i fråga. Många praktiska 
skäl talade för att betalningsprincipen 
skulle tillämpas. Det föreföll sannolikt att 
man skulle erhålla bättre uppgifter vid 
redovisning av faktiska utbetalningar än 
av nominella inköp (leveranser). Det 
överensstämmer mera med vanlig hus
hållsbokföring att notera faktiska utgif
ter och inkomster än att dessutom ange 
värdet av varor som levererats till hus
hållet men inte betalts eller endast be
talts till en del. För utbetalningar finns 
vanligen verifikationer av något slag, vil
ket inte alltid är fallet vid kreditköp. 
Räkningar för kreditköp kan bli tillgäng
liga först vid en senare tidpunkt och där
igenom ökas risken för att inköpet kan 
bli bortglömt eller upptaget till felaktigt 
belopp i bokföringen. Oaktat bland an
nat dessa skäl och den större administra
tiva komplexitet som leveransprincipen 
medför, bestämdes att denna skulle till-
lämpas vid undersökningen. Avgörande 
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härför var i första hand konjunkturinsti
tutets önskemål om att leveransprincipen 
skulle tillämpas. Det förutsattes att den
na beräkningsmetod skulle ge bättre möj
ligheter att lämna kompletterande upp
gifter till de av institutet utförda natio
nalinkomstberäkningarna.1 En tillämpning 
av leveransprincipen syntes ej heller stå 
i strid med undersökningens övriga syf
ten. 

Detta innebär att konsumtionens stor
lek mäts av värdet av till hushållen un
der observationsperioden levererade va
ror och tjänster. Av praktiska skäl har 
emellertid principen icke kunnat tillämpas 
genomgående för alla grupper av varor 
och tjänster. Som undantag där i stället 
betalningspräncipen tillämpats kan näm
nas följande. Hyra för bostad ingår med 
faktiskt under observationsperioden er-
lagt belopp oavsett om betalningen avser 
annan tidsperiod, exempelvis kvartal. 
Kostnader för reparationer av t ex eget 
hem ingår med belopp lika med gjorda 
utbetalningar utan hänsyn till att arbetet 
kan vara utfört exempelvis före bokfö
ringsperiodens början. Som andra exem
pel kan nämnas kostnader för elström, 
gas och telefon samt prenumeration på 
tidningar. 

Även om leveransprincipen ligger till 
grund för beräkningarna av konsumtio
nens storlek i fråga om olika varor och 
tjänster skulle i bokföringsböckerna även 
noteras alla utbetalningar avseende va
ror som levererats till hushållet före ob
servationsperiodens början och förskott 
avseende senare leveranser. Dessa utbe
talningar har vid bearbetningen endast 
kodats på huvudgrupper av varor och 
tjänster. 

Konsumtionen inom hushållssektorn. Av-
gränsningen av konsumtionen inom hus-

1 Jfr A system of National Accounts and Support
ing Tables, New York 1953, ch. V. 

hållssektorn har i denna undersökning 
inte kunnat göras på basis av någon all
mänt vedertagen definition. Tidigare 
praxis, konjunkturinstitutets beräknings
principer vid nationalinkomstberäkning
arna och internationella rekommendatio
ner har varit till ledning. 

Rent praktiskt har problemen lösts på 
så sätt att det i instruktionerna för om
buden och i anvisningarna för bokförar
na angetts hur redovisningen skall göras. 
Därjämte har det vid den centrala 
granskningen av uppgifterna från fall till 
fall fått bestämmas hur avgränsningen 
mellan privat konsumtion och andra ut
gifter skulle göras. 

Det har gällt att avgränsa privata ut
gifter från utgifter för rörelsen eller jord
bruket samt att avgränsa konsumtion från 
sparande. Här nedan skall för några vik
tigare utgiftsgrupper anges vilka förfa
ringssätt som tillämpats. 

Bostadskostnad. I exempelvis eget hem 
där förutom ägarens bostad finns inrymd 
även lokal som används i egnahemsäga
rens rörelse eller är uthyrd, har för huset 
gemensamma kostnader såsom yttre re
parationer och uppvärmning fördelats i 
proportion till golvytan i respektive bo
staden och lokalen, såvitt inte andra upp
gifter varit tillgängliga som kunnat antas 
ge en riktigare uppdelning av kostna
derna. 

Telefonkostnader. Dessa kostnader har 
som regel i sin helhet ansetts som privat 
konsumtion. Endast i de fall uppgifts-
lämnaren uttryckligen angett att telefon
kostnaderna till viss del är utgifter för rö
relsen har totalkostnaden fördelats på 
hushållet och rörelsen. 

Kostnader för egna fordon. Kostnaderna 
för egna fordon, såväl inköps- som drifts
kostnader, skulle enligt instruktionerna 
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redovisas i sin helhet i hushållsböckerna 
oavsett om fordonet delvis begagnas även 
för icke privata resor. Med egna fordon 
avses här bilar och motorcyklar men där
emot icke mopeder och cyklar. Kostna
derna fördelades i samband med bearbet
ningen i förhållande till antal körda mil 
för privata respektive andra ändamål. 
Uppgiftslämnarna fick i en särskild tablå 
i bokföringsboken dag för dag ange hur 
många kilometer fordonet körts och om 
resan avsåg a) resa till och från arbetet, 
b) annan privat resa eller c) resa i arbe
tet. I de fall vederbörande under resan 
uträttat både privata ärenden och såda
na som sammanhängde med yrkesverk
samheten skulle detta anges såvitt inte 
resan till övervägande del var att hänfö
ra till endera slaget. Resor som sålunda 
inte kunde hänföras till vare sig privat
resa eller annan resa delades med hälften 
på vardera slaget. 

Utgifter under tjänsteresor. Resekostna
den om det var fråga om eget fordon be
handlades i enlighet med vad ovan sagts 
beträffande kostnaderna för egna fordon. 
Biljettkostnader vid tjänsteresor med all
männa trafikmedel är icke inräknade i 
de privata konsumtionsutgifterna. Utgif
ter för mat, även restaurangmåltider, har 
helt hänförts till privat konsumtion. Det 
överensstämmer med konjunkturinstitu
tets beräkningsmetoder i fråga om den 
privata konsumtionen.1 

Räntor på lån. Räntor för inteckningslån 
avseende egna hem och sommarstugor 
eller andra fastigheter såsom tomter vilka 
inte kan hänföras till rörelse eller annan 
yrkesverksamhet ingår som konsumtion i 
respektive varugrupper. Räntor på lån 
som inte avser fastigheter (konsumtions
lån) ingår i konsumtionen och har hän
förts till en särskild varugrupp. Det må 

1 Meddelande från konjunkturinstitutet, serie B 13, 
s 104. 

uppmärksammas att sådana räntekostna
der inte medräknades som konsumtions
utgift i 1952 års levnadskostnadsundersök
ning. Motivet för att dessa räntekostna
der här inräknats i konsumtionsutgiften 
är att det inte ansetts vara någon prin
cipiell skillnad mellan sådana kostnader 
och det extra pålägg på priset som kon
sumenten får betala vid avbetalningsköp. 
På senare år har även konsumenterna er
bjudits ökade möjligheter till krediter ge
nom initiativ från banker och bransch
sammanslutningar samt genom att kon
sumentkooperationen infört så kallade lå
neköp. Det kan framhållas att amorte
ringar räknats som sparande. 

Gåvor, Såväl kontanta gåvor som gåvor 
i form av saker är medräknade i kon
sumtionen. Endast gåvor till personer som 
ej tillhör givarens hushåll har registrerats 
som gåva. Kontanta gåvor redovisas som 
konsumtionsutgift hos givaren och som 
inkomst hos mottagaren. Andra gåvor in
går som konsumtion hos givaren i den 
varugrupp som gåvan är hänförlig till 
och redovisas ej som konsumtion hos mot
tagaren. 

Lotterivinster. Penningvinster inklusive 
skatt är redovisade som inkomst. Vinster 
i form av varor eller tjänster är upptagna 
till hela vinstvärdet dvs inklusive skatt 
på respektive varugrupp. Eventuell lotte
riskatt har beräknats och är redovisad un
der gruppen skatter. 

Problem rörande gränsdragning mellan 
konsumtion och sparande, har uppkom
mit i första hand beträffande bostadspos
ten och försäkringar. I fråga om utgifter 
för bostaden har till sparande hänförts 
inköp av fastigheter samt nybyggnader 
och förbättringar. Vidare har då fråga är 
om föreningslägenheter som sparande 
räknats inbetalning till fonder exklusive 
fonder för inre reparationer. Vid gräns-
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dragningen mellan reparation och för
bättringar har uppdelningen som re
gel fått grundas på bokförarens bedöm
ning av vad som bör hänföras till det ena 
eller andra. Lokalombuden har getts in
struktioner, när det gällt att hjälpa hus
hållen med bokföringen, som utformats 
så att de så långt möjligt följde skatte
lagstiftningens regler. I fråga om försäk
ringspremier har avgifter för livränte-
och kapitalförsäkringar hänförts till spa
rande medan utgifter för andra försäk
ringar såsom pensionsförsäkringar ordna
de genom arbetsgivaren (endast arbets
tagarens avgift), olycksfallsförsäkringar 
och sakförsäkringar hänförts till konsum
tionen med undantag för avgifter som 
debiteras på skattsedeln, vilka i sin helhet 
redovisas under posten skatter. Riskför
säkring hänförlig till viss sak såsom fas
tighet, fordon, båt etc redovisas under 
respektive varugrupp medan övriga risk
försäkringar såsom lösöre- och olycksfalls
försäkring hänförts till en särskild grupp. 

Skatter. Direkta skatter såsom skatt på 
inkomst, förmögenhet, arv, gåva och lot
terivinst har hänförts till en särskild 
grupp skatter. Fordonsskatt och hund
skatt ingår i konsumtionen på respektive 
varugrupp. Indirekta skatter såsom bilac-
ciser och andra varuskatter är också in
räknade i konsumtionsvärdet under re
spektive varugrupp. 

Naturaförmåner. Som sagts ovan mäts 
konsumtionen i princip i värdet av till 
hushållet under observationsperioden le
vererade varor och tjänster. Häri inräk
nas inte bara nyttigheter som erhållits ge
nom köp eller byte utan även inom hus
hållet producerade varor för den egna 
konsumtionen samt förmåner som hus
hållet utan kostnad haft för sin konsum
tion. Sådana förmåner kan vara av mång
skiftande slag. Några exempel kan här 

anges. Naturaförmåner sammanhängan
de med tjänsten såsom fri mat, fri bostad, 
fria arbetskläder, fri telefon, fria resor el
ler fri bil. Hemmaproducerade varor i 
jordbruket eller rörelsen såsom exempel
vis livsmedelsprodukter och bränsle. Vi
dare kan nämnas förmåner som av staten 
eller kommunerna utan avgift eller till 
subventionerade priser ställs till hushål
lens förfogande såsom fri skolgång, sub
ventionerad sjukhusvård, fri vistelse på 
barnkolonier och semesterhem, fria skol
måltider m m. Exemplifieringen skulle 
kunna föras längre och utsträckas även 
till sådana förmåner som tillgång till bib
liotek, rättsskydd, allmänna fritidsanord
ningar m m. En annan naturaförmån 
av väsentlig betydelse är husmödrarnas 
arbete i hemmet, vilket tillför hushållen 
en mängd konsumtionsvaror och tjänster. 
I samband härmed kan även nämnas 
egen arbetsinsats på eget hem och repa
rationsarbeten på egna fordon. 

Exemplifieringen ovan antyder att hus
hållens naturaförmåner omspänner en rad 
olika områden och är av varierande vär
de för olika hushåll och av skiftande be
tydelse för samhällsekonomin i stort. 

När det gäller att belysa naturaförmå
nernas omfattning inom ramen för en 
hushållsundersökning möts man av många 
praktiska svårigheter. Naturaposterna 
måste värderas i pengar för att kunna 
sammanföras med övrig konsumtion. Det
ta är nödvändigt för att kunna jämföra 
konsumtionsförhållandena hos olika kate
gorier av hushåll. För att beräkningarna 
skall bli enhetliga bör värderingen göras 
centralt på basis av kvantitetsuppgifter 
från hushållen. Det är uppenbart att så
väl insamling av kvantitetsuppgifter som 
värderingen i pengar är svår att genom
föra beträffande många av ovan nämnda 
naturaförmåner. Av praktiska skäl har 
därför det antal naturaförmåner, som 
medtagits i undersökningen fått begrän-
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sas relativt starkt. Vägledande vid denna 
avgränsning har varit dels att i möjligas
te mån få med sådana förmåner som är 
av relativt stor betydelse för många hus
håll dels sådana som visserligen endast 
förekommer hos viss eller vissa kategorier 
av hushåll men för dessa ingår med icke 
obetydlig andel i totalkonsumtionen och 
därför är av intresse när det gäller jäm
förelser med andra kategorier av hushåll. 
Som exempel på naturaförmåner av sist
nämnda slag kan nämnas jordbrukarnas 
konsumtion av egna produkter. 

Med utgångspunkt från vad som sagts 
ovan och med hänsynstagande till önske
mål som framförts från myndigheter och 
institutioner i samband med undersök
ningens planering, bestämdes att uppgif
ter angående naturaförmåner skulle in
hämtas för följande varor och tjänster. 

Bostad. Uppgifter har inhämtats beträf
fande fritt upplåtna bostäder samt bostä
der, som vederbörande hyrt från arbets
givare eller f d arbetsgivare till nedsatt 
hyra. Vidare har värdering av bostads
förmånen gjorts i fråga om alla egna hem 
till vilka här även räknades jordbrukarnas 
bostäder. I fråga om de som hyrt till ned
satt hyra samt egnahemsägare inhämta
des även uppgifter om de faktiska utgif
terna för bostad under observationsperio
den. För dessa sistnämnda kategorier finns 
alltså dels uppgifter om faktiska utgifter, 
dels ett belopp avseende den värderade 
bostadsförmånen. 

Bränsle och lyse. Uppgifter har inhämtats 
beträffande fri ved och fri elström. 

Livsmedelsprodukter. Följande produkter 
från jordbruk, trädgård, jakt eller fiske 
har medtagits: potatis, mjölk, ägg, höns, 
annat fjäderfä, fläsk, oxkött, kalvkött, 
kött från älg och ren, annat kött, fisk, 
vetemjöl, annat mjöl, gula ärter samt 
äpplen och honung. Av de förtecknade 
varuslagen framgår att av trädgårdspro

dukter endast medtagits potatis och äpp
len, således inga grönsaker eller andra 
frukter och bär än äpplen. Inte heller 
har vilda bär eller frukter medtagits. 

Fria måltider. Uppgifter har inhämtats 
om fria måltider (huvudmåltider såsom 
lunch och middag, ej kaffe och andra 
mellanmål) i samband med förvärvsverk
samheten och skolmåltider. Som fria mål
tider har inte inräknats måltider som ve
derbörande erhållit i egenskap av gäst 
hos annat hushåll. (Jfr s 338 angående 
beräkningen av antal konsumtionsenhe
ter.) 

Fria arbetskläder. Uppgifterna avser fri 
uniform eller fria arbetskläder av därmed 
jämförbart slag. Skyddsrockar, överdrags
kläder o dyl har icke medräknats. Som 
allmän regel för vad som skall medräk
nas som fria arbetskläder har satts kravet 
att utrustningen skäligen kan antas vara 
använd inte bara i arbetet utan även vid 
färd till och från arbetsplatsen. 

Naturaförmåner till studerande som ej 
bor hemma. Som medlemmar i hushållet 
räknas även studerande som ej bor hem
ma under studietiden men är mantals
skrivna hemma. I de fall dessa har haft 
naturaförmåner såsom fri mat eller fritt 
husrum har förmånen värderats och in
går i konsumtionen på respektive varu
grupp. 

Utöver här ovan redovisade natura
förmåner tillkommer värderingen av 
hembiträdets arbete i hushållet. Här av
ses endast hembiträden som inte står i 
släktskapsförhållande till hushållsföre
ståndaren eller annan i dennes familj. 
Följande förfaringssätt har tillämpats. 
Till husföreståndarens kontanta kostnad 
för hembiträdet har lagts värdet av hem
biträdets fria kost och logi. I hushållets 
totala konsumtion ingår alltså dels hem
biträdeskostnaden (lön plus naturaförmå
ner) dels hembiträdets personliga kon-

335 



sumtion, som härleder från den kontanta 
lönen eller andra inkomster som hon kan 
ha. Det må framhållas att denna »natu
raförmån» är jämförbar med husmoderns 
arbete i hemmet, vilket emellertid icke 
medräknats. 

Vid bearbetningarna har livsmedels
produkter och ved värderats dels till kon
sumentpris dels till producentpris. I ne
dan redovisade resultat från bearbetning
en ingår dessa naturaförmåner till kon
sumentpris. I värdet av bostadskonsum
tionen (exkl bränsle och lyse) ingår i ne
danstående redovisning däremot inte någ
ra värderade naturaförmåner utan en
dast faktiska utgifter. 

Materialets omfattning. Som sagts ovan 
uttogs sammanlagt ca 4 500 hushåll. Det 
exakta antalet är 4 495. Av detta antal 
utgick 223 som naturligt bortfall (bort
fall a priori). Dessa utgjordes av hushåll 
som i mantalsmaterialet varit represente
rade av dubblettblanketter eller vid man
talsskrivningen varit bosatta i fastigheter 
som senare rivits eller lägenheter som vid 
undersökningstillfället icke användes för 
bostadsändamål eller personer som inta
gits på anstalt etc. Enligt instruktionen 
till lokalombuden skulle, i de fall annat 
hushåll än det som fanns upptaget på ur
valskortet (innehöll namn och adress på 
det utvalda hushållet), det nyinflyttade 
hushållet i stället medtas. Om huset ri
vits eller lägenheten inte längre använ
des för bostadsändamål skulle det avflyt
tade hushållet ej uppsökas på den nya 
adressen. Av de ovan angivna 223 ut
lottade hushållen hänförde sig 53 till 
dubblettblanketter och 170 till bortfall 
av annan orsak. Av de återstående 4 272 
hushållen (4 495 — 223) erhölls bearbet
ningsbara uppgifter från 3 686 eller 
86,3 %. Bortfallet uppgick alltså till 
13,7 %. Fördelningen på olika orsaker 
till bortfall framgår av följande tablå. 

Materialets sammansättning. Vid bear
betningen har i stort sett följts den indel
ning i hushållstyper som tillämpats i när
mast föregående levnadskostnadsunder
sökningar. Materialet har dock i denna 
undersökning uppdelats på flera hushålls
typer än i exempelvis 1952 års undersök
ning. Vidare föreligger den skillnaden att 
i 1952 års undersökning räknades som 
barn alla hemmavarande barn som un
der undersökningsåret uppnådde högst 
15 års ålder samt barn i åldern 16—20 
år, som var studerande eller av annan 
anledning ej förvärvsarbetande. I 1958 
års undersökning räknas som minderåri
ga barn de som undersökningsåret upp
nått högst 16 års ålder. Till hushållet 
räknades även studerande på annan ort 
som undersökningsåret uppnått högst 21 
års ålder och som var mantalsskrivna på 
samma adress som hushållet. Barnfamil
jerna har fördelats på hushållstyperna 
makar med minderåriga barn, makar 
med minderåriga barn och/eller stude
rande samt ensamstående med minder
åriga barn och ensamstående med min
deråriga barn och/eller studerande. Dess
utom ingår i gruppen övriga hushåll även 
barnfamiljer, som på grund av att de be
står av även andra vuxna personer än 
föräldrar etc ej kunnat hänföras till nå
gon av de ovan nämnda hushållstyperna 
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Tab 1. Hushallens fördelning efter hushålltyp och kommuntyp 

med barn. Drygt 40 % a v hushållen i 
denna grupp har minderåriga barn. 

I tab 1 redovisas hushållens fördelning 
på olika hushållstyper och efter kommun
typ. I sistnämnda avseende har materia
let uppdelats på tre grupper nämligen 
storstäderna Stockholm, Göteborg och 
Malmö, övriga städer och köpingar samt 
slutligen övriga kommuner. I tab 2 re
dovisas hushållen efter yrken och kom
muntyp. I båda tabellerna anges dels an
tal hushåll som ingår i undersökningen 
och dels uppräknat antal vilket är lika 
med det antal, som uppskattningsvis skul
le ha erhållits om i alla strata använts 
samma urvalskvot som i den med största 
urvalskvoten, samt hushållens procentuel
la fördelning på olika grupper. Den pro
centuella fördelningen är beräknad på 
basis av de uppräknade antalsuppgifter
na. Beträffande yrkesindelningen må 

framhållas att hushållen har yrkesklassi-
ficerats efter hushållsföreståndarens sys
selsättning. Som jordbrukare räknas alla 
som uppgett sig bruka minst 2 ha åker. 
I gruppen ingår därför även sådana som 
haft sin huvudsakliga inkomst från an
nan förvärvskälla än jordbruk exempel
vis inkomst av tjänst. För att utröna i 
vilken omfattning sådana förhållanden 
förelåg tillfrågades jordbrukarna i sam
band med inledningsintervjun om sina 
inkomster. Det visade sig därvid att ca 
17 % av samtliga uppgav att mer än 
hälften av årsinkomsten kunde antas här
leda från annan inkomstkälla än jord
bruk. Ca 80 % av dessa hade bruknings
delar under 10 ha. Det kan framhållas 
att inkomst av körningar i skogen räk
nats som jordbruksinkomst men inkomst 
av huggning som inkomst av tjänst. I 
fråga om avgränsningen mellan högre 
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Tab 2. Hushållsfördelning efter yrke och kommuntyp 

och lägre tjänstemän kan nämnas att till 
gruppen högre tjänstemän har hänförts 
alla med universitets- eller högskoleut
bildning såvitt inte av uppgifterna fram
gick att vederbörande hade en underord
nad tjänst. Därjämte har till denna 
grupp, oavsett utbildning, hänförts före
tagsledare, avdelningschefer i större före
tag, bankkamrerare, officerare etc. I frå
ga om statsanställda har tjänstemän med 
placering i lönegrad 16 och däröver 
hänförts till gruppen högre tjänstemän. 
Gränsdragningen mellan lägre tjänste
män och arbetare har gjorts i huvudsak 
med utgångspunkt från det utövade ar
betets natur. Hänsyn har även tagits till 
om vederbörande i organisationshänseen
de kunnat hänföras till tjänstemanna-
eller arbetarorganisation. Som exempel 
på mera betydande befolkningsgrupper, 
vilkas placering i detta avseende syns 
kunna diskuteras, må nämnas butiksper
sonal, telefonister, försvarets underbefäl 
och förmän inom industrin. Dessa har 
liksom i folkräkningarna hänförts till 
tjänstemännen. 

Konsumtionsenheter. I följande tabeller, 
där konsumtionsvärden anges för olika 

grupper av varor och tjänster inom olika 
kategorier av hushåll, anges även det ge
nomsnittliga antalet konsumtionsenheter 
per hushåll i olika hushållsgrupper. Vid 
beräkningen av antal konsumtionsenhe
ter har använts en av statens institut för 
folkhälsan utarbetad kaloriskala. Använ
da värden med hänsyn till ålder och kön 
framgår av nedanstående tablå. 

Vid bestämmandet av antalet konsum
tionsenheter i ett hushåll har hänsyn även 
tagits till frånvaro från hemmet och an
tal gäster i hemmet. Vid frånvaro har 
hushållsmedlemmens konsumtionsenhets-
värde enligt skalan reducerats med 1/30 
för varje frånvarodag. Då fråga var om 
gäster har motsvarande tillägg gjorts. I 
båda fallen har dock omräkningar en-
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Tab 3. Konsumtionens fördelning pa olika grupper av varor och tjänster 
inom olika hushallstyper 
Kronor per hushall och ar 
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T a b 3 (forts). Konsumtionens fördelning på olika grupper av varor och tjänster inom olika 
hushållstyper. Kronor per hushåll och år 
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T a b 3 (forts). Konsumtionens fördelning på olika grupper av varor och tjänster inom olika 
hushållstyper. Kronor per hushåll och år 

dast gjorts då frånvaron respektive besö
ket varat i minst två dagar. 

I tab 3—6 lämnas uppgifter om kon
sumtionsförhållandena inom olika hus
hållstyper och yrkesgrupper. Vid bedöm
ning av uppgifterna må beaktas att be
räkningar av det slag det här är fråga 
om av olika skäl inte kan ge några exakta 
värden. Redovisningen är som tidigare 
nämnts baserad på uppgifter från ett ur

val av hushåll och hushållen har förde
lats på tolv olika observationsperioder. De 
slumpfel som är betingade härav är av 
olika storlek för olika grupper av hus
håll och varor. Därjämte måste man även 
räkna med att hushållen i vissa fall kan 
ha lämnat felaktiga uppgifter vid bokfö
ringen. För exempelvis varugruppen al-
koholhaltiga drycker och tobak kan vid 
jämförelse med statistik över den totala 
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försäljningen i landet av dessa varor kon
stateras, att uppgifterna i levnadskost
nadsundersökningen är för låga. Det är 
inte möjligt att i denna artikel presente
ra någon analys av de osäkerhetsmargi
naler som uppgifterna av olika skäl är be
häftade med. En belysning av dessa pro
blem kommer senare att publiceras. 

Av tab 3 framgår att konsumtionsbe
loppet i genomsnitt för samtliga hushåll 
var ca 11 900 kronor. Beloppet varierar 
mellan olika hushållstyper från lägst ca 
4 700 kronor för ensamstående som är 67 
år eller däröver till ca 18 800 kronor för 
gruppen makar med minderåriga barn 
och/eller studerande. För gruppen makar 
utan barn där mannen var under 67 år 
var konsumtionsbeloppet ca 11 900 kro
nor och för gruppen makar med minder
åriga barn ca 13 800 kronor. Räknat i 
genomsnitt per person hade ensamståen
de män under 67 år det högsta konsum
tionsbeloppet med ca 8 200 kronor och 
makar utan barn där mannen var 67 år 
eller över och makar med minderåriga 
barn lägsta beloppet med i båda fallen 
ca 3 500 kronor per person och år. I me
deltal för samtliga hushåll var det ge
nomsnittliga beloppet per person och år 
ca 4 200 kronor. I tabellen har för varje 
hushållstyp redovisats summabelopp för 
konsumtion och skatter. Det må upp
märksammas att dessa belopp, även om 
man bortser från sparande, inte är direkt 
jämförbara med de inkomster som redo
visas i annan officiell statistik exempelvis 
statistiken över taxerad inkomst eller sta
tistiken över löneinkomster. I konsum
tionsbeloppen ingår dels naturaförmåner 
dels värdet av inköpta varor som på in
komstsidan till en del motsvaras av icke 
beskattningsbara inkomster såsom barn
bidrag, olika andra socialbidrag, inkomst 
av rumsuthyrning, lotteri- och tipsvinster 
m m. I de fall hushållen består av flera 
personer kan hushållets totala inkomst 

härleda från en eller flera av hushållets 
medlemmar. 

I tab 4 redovisas konsumtionens pro
centuella fördelning på olika huvudgrup
per av varor och tjänster inom olika hus
hållstyper. I genomsnitt för samtliga hus
hållstyper uppgår livsmedelsandelen till 
drygt 32 % av hela konsumtionsbelop
pet. Bostad, bränsle och lyse inklusive 
utgifter för sommarbostad tar ca 14 % 
och kläder och skor ca 11 %. Resekost
nader inklusive utgifter för egna fordon 
uppgår till ca 11 % av totalkonsumtio
nen. När det gäller kostnaderna för egna 
fordon, varmed här avses bilar och mo
torcyklar men ej mopeder och cyklar, har, 
som ovan sagts, här endast medtagits den 
del av totalkostnaderna för fordonet, som 
kan antas motsvara fordonets använd
ning i privat bruk. Fördelningen av to
talkostnaderna har gjorts på basis av upp
gifter om antal körda mil för privata än
damål respektive körningar i arbetet. 

De olika huvudgruppernas andel av 
totalbudgeten varierar icke obetydligt 
mellan olika hushållstyper. För äldre ma
kar uppgår sålunda livsmedelsandelen till 
ca 40 % medan motsvarande andel för 
ensamstående kvinna under 67 år upp
går till ca 26 fo. Bostadsposten varierar 
mellan drygt 11 % för gruppen övriga 
hushåll till drygt 24 % för ensamstående 
som är 67 år eller däröver. För makar 
med minderåriga barn är motsvarande 
tal ca 14 % och för ensamstående man 
respektive kvinna under 67 år ca 15 res
pektive ca 20 %. Konsumtionsandelen 
för kläder och skor varierar mellan drygt 
13 % för ensamstående kvinna under 67 
år till mellan 7 och 8 % för ensamståen
de man under 67 år och ensamstående 
man eller kvinna 67 år och över. Kostna
derna för resor inklusive kostnader för 
egna fordon är relativt sett störst hos en
samstående man under 67 år och uppgår 
i den gruppen till ca 16 %. I gruppen 
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Tab 4. Konsumtionens procentuella fördelning på olika huvudgrupper av varor och 
tjänster inom olika hushållstyper 

makar med minderåriga barn är utgifts
andelen ca 10 % medan för äldre en
samstående och äldre makar utan barn 
endast mellan 3 och 4 % av totalkon
sumtionen går till resor. 

I tab 5 redovisas konsumtionens för
delning på olika grupper av varor och 
tjänster inom olika yrkesgrupper samt i 
tab 6 konsumtionens procentuella fördel
ning på olika huvudgrupper inom olika 
yrkesgrupper. 

Vid bedömningen av konsumtionsför
hållanden inom olika yrkesgrupper må 
uppmärksammas vad som sagts ovan be
träffande de regler som tillämpats för hus
hållens uppdelning på olika yrkesgrupper. 
Därjämte kan framhållas att till gruppen 
pensionärer har hänförts hushåll där hus
hållsföreståndaren är över 67 år och den 
redovisade pensionen (folkpension, tjäns

tepension, livränta etc) utgör högst 50 % 
av den sammanlagda inkomsten under 
redovisningsperioden samt personer un
der 67 år, som uppgett sig vara pensio
närer och för vilka ovanstående inkomst
kriterium gällde. Undantag från denna 
regel gjordes dock om vederbörande var 
jordbrukare enligt den tillämpade defi
nitionen beträffande denna yrkesgrupp, 
nämligen var brukare av minst 2 ha åker. 
Hushållet hänfördes i så fall till yrkes
gruppen jordbrukare. Vidare bör upp
märksammas den olika betydelse natura
förmånerna har inom olika yrkesgrupper. 
Vilka naturaförmåner som ingår i be
räkningarna har redovisats ovan. I fråga 
om konsumtionsvärdet för bostad må 
även här framhållas att i de redovisade 
värdena ingår endast faktiska utgifter 
för bostaden och således inga värderade 
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Tab 5. Konsumtionens fördelning på olika grupper av varor och tjänster 
inom olika yrkesgrupper 
Kronor per hushåll och år 
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T a b 5 (forts). Konsumtionens fördelning på olika grupper av varor och tjänster inom olika 
yrkesgrupper. Kronor per hushåll och år 
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Tab 6. Konsumtionens procentuella fördelning på olika huvudgrupper av varor och 
tjänster inom olika yrkesgrupper 

förmåner för fri bostad eller för bostäder 
som på grund av särskilda förhållanden 
disponeras till nedsatt hyra. För jordbru
karnas bostäder innebär detta att som re
gel exempelvis inga kapitalkostnader el
ler försäkringskostnader ingår på grund 
av att dessa kostnader inte kunnat avskil
jas från utgifter för jordbruket. 

Av tab 5 framgår att den genomsnitt
liga konsumtionen per hushåll för de oli
ka grupperna av förvärvsarbetande varie
rar mellan ca 10 900 kronor för jord
brukare och ca 26 300 kronor för högre 
tjänstemän. För lägre tjänstemän och ar
betare var konsumtionsbeloppet resp 
14 100 och 11 700 kronor. För pensionä
rer var det genomsnittliga konsumtions
beloppet ca 6 600 kronor och för övriga 
ej förvärvsarbetande ca 10 300 kronor. I 
fråga om genomsnittligt konsumtionsbe
lopp per person ligger de två tjänsteman
nagrupperna högst med ca 7 700 kronor 
för högre och ca 5 400 kronor för lägre 
tjänstemän. Andra företagare, arbetare 
och pensionärer har alla tre grupperna 
omkring 3 900 kronor i konsumtionsbe
lopp per person och år. Jordbrukarna har 

det lägsta genomsnittsbeloppet med ca 
3 000 kronor. 

I tab 6 anges konsumtionens procen
tuella fördelning på olika huvudgrupper 
av varor och tjänster inom olika yrkes
grupper. Av redovisningen framgår att 
av den totala konsumtionen tar livsmedel 
ca 22 % inom gruppen högre tjänstemän 
medan för lägre tjänstemän och arbetare 
motsvarande andel är respektive ca 28 
och 34 %. För jordbrukare uppgår livs
medelsandelen till inemot halva totala 
konsumtionsbeloppet eller ca 45 %. Detta 
relativt höga värde förklaras dels av att 
jordbrukarnas totalkonsumtion är för
hållandevis låg dels av att hushållen är 
relativt stora. Räknat i kronor per kon
sumtionsenhet ligger dock jordbrukarnas 
livsmedelskonsumtion något lägre än för 
övriga grupper av förvärvsarbetande. För 
arbetare och lägre tjänstemän var exem
pelvis den genomsnittliga livsmedelskon
sumtionen i kronor per konsumtionsen
het och år 1 586 respektive 1 850 kronor 
medan motsvarande värde för jordbru
karna var 1 488 kronor. Bostadens rela
tiva andel av totalkonsumtionen varierar 
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Tab 7. Innehav av vissa hemutrustaingsartiklar med fördelning på yrkesgrupper 
Samtliga hushåll exklusive inneboende 

1 Här ingår ej frysfack i kylskåp eller frysfack i kollektiva frysanläggningar. 
- Här ingår ej tvättmaskin tillhörande fastigheten, vilket även gäller i fråga om egna hem. 

mellan drygt 21 % för pensionärer och 
omkring 10 % för grupperna övriga ej 
förvärvsarbetande och jordbrukare. Här 
må erinras om vad som tidigare sagts be
träffande beräkningen av bostadskonsum
tionen för jordbrukare. För arbetare och 
lägre tjänstemän uppgick bostadsvärdet 
till ca 13 resp 14 % och för högre tjäns
temän till ca 15 fo vilket är det högsta 
värdet bland de redovisade yrkesgrupper
na. Den relativa konsumtionen av kläder 
och skor är förhållandevis lika inom oli
ka grupper av förvärvsarbetande och va
rierar mellan 11 och 12 %. Konsumtions
värdet för resor och egna fordon uppgår 
till ca 15 % för högre tjänstemän medan 
det för de tre yrkesgrupperna andra fö
retagare, lägre tjänstemän och arbetare 
är ca 11 % och för jordbrukare omkring 
8 %. Vad slutligen beträffar den relativt 
stora gruppen övriga varor och tjänster 
uppgår den för högre tjänstemän till nära 
en fjärdedel av totalkonsumtionen och för 
övriga yrkesgrupper, utom jordbrukare 
med 15 %, till ungefär en femtedel eller 
något mindre. 

I tab 7 och 8 redovisas hushållens in
nehav av vissa hemutrustningsartiklar så
som kylskåp, frysbox, matberedningsma-

skiner m m. I tab 7 har hushållen förde
lats efter yrke. Av redovisningen framgår 
att inom gruppen högre tjänstemän är 
förekomsten av olika slag av utrustning 
störst i fråga om flertalet artiklar. Un
dantag gäller för bland annat frysbox 
som förekommer mest bland jordbrukar-
hushåll. Ungefär vart femte jordbrukar-
hushåll hade frysbox medan det relativa 
antalet hushåll med frysbox i grupper
na andra företagare och högre tjänste
män uppgick till omkring 7 % och i öv
riga grupper till omkring .2 %. Det rela
tiva antalet hushåll med kylskåp varierar 
mellan olika yrkesgrupper från omkring 
40 % till drygt 90 %. Lägsta frekvensen 
återfinns hos jordbrukarna och högsta hos 
högre tjänstemän. För lägre tjänstemän 
är motsvarande antal 69 %, för andra 
företagare 63 % och för arbetare 48 %. 
I genomsnitt för samtliga grupper var det 
relativa antalet hushåll med kylskåp 53 % 
och med frysbox mellan 4 och 5 %. 
Dammsugare förekommer hos 61 % upp 
till 98 % av hushållen inom olika yrkes
grupper. I genomsnitt för samtliga hus
håll var antalet 74 %. Hushållstvättma
skin förekommer mest hos högre tjänste
män, jordbrukare och andra företagare. 
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Tab 8. Innehav av vissa hemutrustningsartiklar med fördelning efter kommuntyp 
och boendeform 
Samtliga hushåll exklusive jordbrukare och inneboende 

1 Här ingår ej frysfack i kylskåp eller frysfack i kollektiva anläggningar. 
2 Här ingår ej tvättmaskin tillhörande fastigheten, vilket även gäller i fråga om egna hem. 

Det må uppmärksammas att här är icke 
inräknade sådana tvättmaskiner som finns 
installerade i fastigheten och tillhör fas
tigheten. Detta gäller även i fråga om 
egna hem. Innehavet av symaskiner re
dovisas med uppdelning på elektriska och 
andra symaskiner. Ungefär vart fjärde 
hushåll har elektrisk symaskin och unge
fär vartannat har symaskin av äldre mo
dell. Elektriska maskiner förekommer i 
betydligt mindre utsträckning hos jord
brukare än hos andra yrkesgrupper. Om
kring 14 % av jordbrukarhushållen har 
elektrisk symaskin och 79 % annan sy
maskin. Bland andra grupper av yrkes
verksamma varierar innehavet av elek
trisk symaskin mellan 25 och 58 %. 

I fråga om innehavet av televisions
apparat må med hänsyn till den stora ök
ningen av antalet apparater under 1958 
framhållas, att intervjuerna med hushål
len gjorts vid 12 olika tidpunkter under 
året och med en tolftedel av hushållen 
vid varje tidpunkt. De angivna siffrorna 
kan därför antas motsvara ett ungefär
ligt genomsnitt för hela 1958. Fördel

ningen av det relativa antalet apparater 
inom olika yrkesgrupper påverkas även 
av televisionsnätets utbyggnad i olika de
lar av landet. Den förhållandevis låga 
siffran för jordbrukare (2,6 %) är san
nolikt betingad av att många av dessa 
hushåll bor inom områden, där de tek
niska förutsättningarna för att kunna se 
utsändningarna var mindre goda under 
1958. Motsatt förhållande gäller för grup
pen högre tjänstemän, som till stor del är 
bosatta i storstäderna, inom vilka områ
den televisionsnätet var helt utbyggt un
der 1958. 

I tab 8 anges för samtliga hushåll ex
klusive jordbrukarhushållen motsvarande 
uppgifter angående hemutrustning med 
fördelning på de tre grupperna Stock
holm, Göteborg och Malmö, övriga städer 
och köpingar samt övriga kommuner och 
inom var och en av dessa grupper med 
hänsyn till om hushållet bor i eget hem 
eller i annan bostad. Av redovisningen 
framgår att förekomsten av olika hemut
rustningsartiklar som regel är större bland 
stadshushållen än bland landsbygdshus-
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Tab 9. Det relativa antalet hushall med bil inom olika yrkesgrupper 

hållen. I städerna är hushåll som bor i 
eget hem något bättre utrustade än öv
riga medan detta icke syns vara förhål
landet beträffande hushåll i landsbygds
kommunerna. 

Bilinnehav. I tab 9 och 10 redovisas 
den relativa frekvensen bilar inom oli
ka yrkesgrupper och bilens användning 
för privata och andra ändamål. Av tab 9 
framgår att ca 32 % av samtliga hushåll 
hade bil och ungefär hälften hade köpt 
bilen ny och hälften hade köpt den be
gagnad. Vad gäller bilfrekvensen inom 
olika yrkesgrupper framgår, att bilen är 
vanligast hos högre tjänstemän (ca 

58 %), andra företagare (ca 56 %) och 
jordbrukare (ca 48 % ) . Bland lägre tjäns
temän hade ungefär 37 % bilar och 
bland arbetarna drygt 28 %. Tjänste
männen hade köpt mera nya bilar än 
begagnade medan förhållandet var det 
motsatta beträffande arbetare. Jordbru
kare och andra företagare hade köpt un
gefär lika mycket nya som begagnade bi
lar. I fråga om bilbeståndets fördelning 
på olika yrkesgrupper framgår av tabel
len att något mer än en tredjedel av 
samtliga bilar fanns i arbetarhushållen 
och ungefär en fjärdedel av bilarna hos 
lägre tjänstemän. Jordbrukarna och öv
riga företagare hade tillsammans ca 30 fo 

Tab 10. Det relativa antalet körda mil med bil för olika ändamål inom 
olika yrkesgrupper 
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av bilarna medan de återstående förde
lade sig med omkring 7 % hos högre 
tjänstemän och 4 % hos pensionärer och 
övriga ej förvärvsarbetande. 

Enligt tab 10 användes bilarna i ge
nomsnitt för samtliga hushåll, mätt i an
talet körda mil, till ca 18 % för körning
ar i arbetet, till ca 17 % för färd till och 
från arbetsplatsen och till ca 64 % för 
andra privata resor. Bilens användning i 
förvärvsverksamheten varierade starkt 

mellan olika yrkesgrupper. I gruppen 
andra företagare användes bilen till ca 
37 % i arbetet medan motsvarande an
del för jordbrukare samt högre och lägre 
tjänstemän uppgick till drygt 20 % och 
för arbetare till ca 5 %. För färd till och 
från arbetsplatsen användes bilen mest 
av arbetare (ca 24 %) och för övriga yr
kesgrupper varierade bilens användning 
för detta ändamål mellan 12 och 18 %. 
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Konsumentprisindex för september 1959 

Konsumentprisindex för september 1959 
h a r av socialstyrelsen beräknats till 154 
(1949 = 100) eller en enhet högre än 
för augusti.1 M e d två decimaler är talet 
för september 153,62 mot 152,53 för au
gusti. Ökningen, som motsvarar 0,7 %, 
beror till större delen på en höjning av 
vissa livsmedelspriser. 

För de olika i konsumentprisindex in
gående huvudgrupperna av varor och 
tjänster är indextalen för september föl
jande (augustitalen inom parentes) : 
Livsmedel 168 (165) , alkoholhaltiga dryc-

1 Angående beräkningen av konsumentprisindex 
se SocM 1954, s 554; om bostadsposten se SocM 
1956, s 171 och 1957, s 170. 

ker och tobak 173 (173), bostad, bränsle 
och lyse 155 (156), därav enbart bostad 
155 (155) och bränsle och lyse 155 (156), 
kläder och skor 125 (125), inventarier 
och husgeråd 134 (133) och diverse 150 
(150). 

I tab 1 redovisas årsmedeltalen av in
dextalen för de olika huvudgrupperna 
och för totalindexen åren 1950—1958 
samt motsvarande indextal för varje må
nad september 1958—september 1959. 

Indextalen för olika undergrupper av 
varor och tjänster anges i tab 2, dels för 
år 1958 och dels för september 1959 och 
de två närmast föregående månaderna. 
Vidare redovisas den procentuella för-

Tab 1. Konsumentprisindex 1950—september 1959 (År 1949 = 100)» 

» Indextalen för varje kvartal och månad 1950—1957 se SocM 1957: 4, s 255, och 1958: 3, s 191. 
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Tab 2. Indextal för olika undergrupper av varor ar 1958 och juli—september 1959 
samt talens procentuella förändringar december 1958—september 1959 

1 Beräknad på indextal med två decimaler. Siffran 0 anger en förändring mindre än en halv 
procent. 
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ändringen mellan december 1958 och 
september 1959, beräknad på indextal fö
re avrundning till hela tal. 

Mellan augusti och september har livs
medelspriserna stigit med i genomsnitt 
1,9 %. ökning har noterats för bland 
annat smör, mjölk, hårt bröd, socker, 
kalvkött, flertalet fläskvaror, äpplen, 
lingon och trädgårdsprodukter, medan 
nötstek och fläskkotlett gått ned i pris. 
Inom bränsleposten har fortsatta smärre 

prissänkningar förekommit. Bland bekläd
nadsvarorna har en mindre höjning av 
skopriserna kunnat noteras. I övrigt kan 
nämnas prishöjningar på cyklar och mo
peder och på järnvägsbiljetter inom för
ortstrafiken. 

Pensionspristalet har socialstyrelsen be
räknat till 125 mot 124 för augusti. Upp
gången medför dock inte någon ökning 
av indextilläggen på folkpensionerna. 

Carl Öberg 

Socialhjälpen under år 1958 

I följande artikel redovisas i samman
drag en del av de statistiska uppgifter 
som mera utförligt kommer att framläg
gas i den årsredogörelse som ingår i se
rien Sveriges officiella statistik under be
nämningen »Socialhjälpen». De siffror 
som här publiceras är delvis preliminära, 
varför vissa justeringar kan komma att 
ske vid den slutliga redovisningen. 

Antal hjälpta familjer och personer. He
la antalet familjer, som under 1958 fått 
socialhjälp, uppgick till 156 400, inne
fattande sammanlagt 328 900 personer. 
Antalet hjälpta personer i relation till 
folkmängden var för hela riket 4,4 per 
100 invånare, varav för städerna 5,1 och 
för landsbygden 3,7. Inom olika delar av 
riket är understödsfrekvensen mycket va
rierande, vilket framgår av följande sam
manställning. 

På landsbygden var frekvensen lägst i 
de södra och sydvästra delarna (ca 
2,5 %) och högst i Övre Norrland 
(6,5 % ) . 
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Bland de skilda landskommunerna re
dovisas de högsta frekvenserna för norr
bottenkommunerna Hietaniemi (14,4 % ) , 
Karesuando (12,7 % ) , Nedertorneå 
(11,5 %) samt av Borgsjö i Västernorr
lands län (11,8 % ) . Bland städerna har 
Arvika den högsta frekvensen (7,7 % ) , 
varefter kommer Askersund, Eskilstuna 
och Visby (samtliga med 7,1 % ) . 

I jämförelse med närmast föregående 
år har antalet familjer ökat med 5,0 % 
och antalet hjälpta personer med 4,6 %. 
En uppdelning på olika familjetyper re
dovisas i tab 1. Därvid framkommer att 
uppgången är störst för familjetyperna 
ensamma män utan barn samt makar 
utan barn. I motsats till närmast före
gående år är uppgången denna gång så
ledes ej koncentrerad till barnfamiljerna. 
Antalet barn i de hjälpta familjerna har 
ökat med 3,8 %, antalet vuxna kvinnor 
med 3,9 % samt antalet vuxna män med 
6,3 %. 

Tab 1. Antal hjälpfall inom olika 
familjetyper 

Vid den uppdelning efter geografiska 
områden som gjorts i tab 2, framgår det 
att rätt stora variationer i förändringar
na föreligger mellan olika delar av riket 

samt mellan städer av olika storlek. På 
landsbygden har uppgången varit störst 
i Dalarna och Nedre Norrland med ca 
10 % av såväl hjälpfallén som antalet 
hjälpta personer. Bland städerna märks 
att socialhjälpens omfattning minskat nå
got i Göteborg. 

I vissa städer har ökningen av antalet 
hjälpta personer varit rätt kraftig. För 
omkring 1/5 av alla städer redovisas så
lunda en ökning med 20 % eller mer. 
Ordnade efter den relativa ökningen re
dovisas dessa städer i nedanstående tablå. 

Å andra sidan bör påpekas att i ett 
flertal städer omfattningen av socialhjäl
pen minskat mellan 1957 och 1958. Så 
har t ex varit fallet i Göteborg, Hälsing
borg, Lund, Jönköping, Södertälje, Mo
tala och Karlskrona. 

Socialhjälpens kostnader. Inalles utbeta
lade socialnämnderna under 1958 social
hjälp till ett värde av 130 milj kr mot ca 
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Tab 2. Antal hjälpfall och hjälptagare inom olika riksomraden 

120 milj kr ett år tidigare (ökning 
8,5 % ) . Till socialhjälp för uppehället 
utbetalades under 1958 sammanlagt 108 
milj kr, vilket innebär en ökning sedan 
närmast föregående år med 10,8 milj kr 
(11 %). Uppgången av kostnaderna har 
relativt sett varit större i städerna (12 c/c) 
än på landsbygden (9 % ) . 

Under år 1958 bekostade socialnämn
derna vård på sjukvårdsanstalt till ett 
värde av 10,9 milj kr. Detta utgör en 
minskning sedan 1957 med 1,3 milj kr 
(11 % ) . Denna nedgång är helt koncen
trerad till landsbygden; i städerna redo
visas en obetydlig ökning. 

Kostnaden för de socialhjälpsfall som 
erhållit »annan hjälp» (dvs inackorde
ring, utrustning för intagning på anstalt, 
resor, kostnader för yrkesutbildning, tand
vård, läkarvård, begravningskostnader 

m m) uppgick år 1958 till 10,9 milj kr, 
innebärande en ökning sedan 1957 med 
0,7 milj kr. ökningen av kostnaderna 
för dessa fall har varit något större på 
landsbygden än i städerna. 

De sammanlagda kostnaderna för oli
ka hjälpformer på landsbygden och i 
städerna framgår av följande tablå (milj 
kr). 

Thore Granqvist 
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Sysselsättning och arbetslöshet1 

T a b 1. Sysselsättning i n o m industr in august i—september 1959 

1 En redogörelse för uppläggningen av den i tab 1—3 redovisade statistiken och för de använda 
beräkningsmetoderna m m har lämnats i Sociala Meddelanden, Statistisk Information, april 1959 
(sid 133—139). 

I april 1959 utökades adressförteckningen för sysselsättningsstatistiken med 401 företag, vilka utvalts 
bland sådana företag i socialstyrelsens register som icke hade insänt uppgifter till socialstyrelsens 
sysselsättningsstatistik i februari 1958. Vid urvalet tillämpades samma principer som vid urvalet av 
företag för undersökningen i januari 1959. 
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T a b 1 (forts). Sysselsättning inom industrin augusti—september 1959 
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Tab 2. Indextal (uträknade enligt kedjemetod, september 1958 = 100) för antal anställda 
arbetare (exkl permitterade) oktober 1958—september 1959 

Tab 3. Antal i juli—september 1959 under en vecka avgångna resp nyanställda arbetare 
samt antal arbetare med deltidsarbete resp korttidsarbete i procent av hela antalet 
arbetare, som varit i arbete under den redovisade avlöningsperioden 
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Tab 4. Verksamheten vid arbetsförmedlingarna under september 1959 

Tab 5. Vid arbetsförmedlingen anmälda arbetslöshetsförsäkrade arbetslösa 
oktober 1958—oktober 1959 

1 Preliminära uppgifter. 
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Omsättningen inom detaljhandel m m 
2:a kvartalet 19591 

Tab 1. Indextal (2a kvartalet 1955 = 100) för omsättningen (försäljningens värde) inom 
enskild detaljhandel m m 1» kvartalet 1956—2» kvartalet 1959 

1 Se anm nederst på s 363. 
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Tab 2. Indextal för omsättningen (försäljningens värde) inom enskild detaljhandel m m 
under 2:a kvartalet och l:a—2:a kvartalen 1959 samt uppräknade försäljningssummor 

1 Uträknade på identiska företag. 
' Uträknade enligt kedjeindexmetod. 
3 Genomsnitt av kedjeindextal. 

Anm. En utförlig redogörelse för statistikens utformning har lämnats i SocM 1956: 2 och 1958: 2 
samt i Statistisk Information 1959: febr. — Antalet tillfrågade enskilda företag var i 459. Bearbetnings
bara svar erhölls från 2 970 företag (67 %). För konsumentkooperativa sektorn inhämtas månatliga 
uppgifter från 200 till KF anslutna konsumtionsföreningar, Svenska varuhusföreningen, Svenska Sko
industri AB m fl. 
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Tab 3. Indextal för omsättn ingen (försäljningens värde) i n o m enskild detaljhandel m m 
under 2 » kvartalet och l:a—2:a kvartalen 1959, exklusive och inklusive 
omsättningen i v issa större varuhus 

!< 2. 3 Se resp not, tab 2. — 4 De av varuhusen särredovisade varugrupperna upptas under resp bransch. 

Tab 4. Indextal för omsät tn ingen (försäljningens värde) inom konsumentkooperat iv detalj
handel m m under 2:a kvartalet och l:a—2:a kvartalen 1959 s a m t 
uppräknade försä l jn ingssummor 

1, 2,. 3 Se resp not, tab 2. 

Tab 5. Indextal1 (2:a kvartalet 1955 = 100) för omsättningen (försäljningens värde) inom 
v i s sa branscher av enski ld o c h konsumentkooperat iv detaljhandel m m 
4:e kvartalet 1955—2:a kvartalet 1959 

1 Indextalen har uträknats enligt kedjemetod. De för varje kvartal för enskild resp konsument
kooperativ detaljhandel beräknade indextalen med närmast föregående kvartal som bas har vägts 
samman med de uppräknade försäljningsbeloppen som vikter. ~ j - , , , , . 
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Utlänningar i Sverige 

EN ÖVERSIKT FÖR TREDJE KVARTALET 1959 OCH LÄGET DEN 1 OKTOBER 1959 

I augustihäftet av Sociala Meddelanden 
lämnades en översikt för det närmast 
föregående kvartalet jämte vissa upp
gifter, avseende läget vid kvartalsskiftet 
juni—juli 1959. Motsvarande uppgifter 
för innevarande års tredje kvartal samt 
för läget vid kvartalsskiftet september— 
oktober 1959 föreligger nu, och i det 
följande lämnas en redogörelse för un
dersökningens viktigaste resultat. Av upp
gifterna anger antalet uppehållstillstånd 
och antalet arbetsanmälda förhållandet 
vid kvartalsskiftet, medan siffrorna angå
ende svenska medborgarskap, födda och 
avlidna utlänningar avser totala antalet 
uppgifter, som under tremånadersperio-
den juli—september meddelats till utlän
ningskommissionen. 

Utlänningar med uppehållstillstånd. 
För danskar, finländare och norrmän slo
pades under 1954 och för isländare un
der 1955 skyldigheten att inneha tillstånd 
för vistelse i Sverige. Uppgifterna om an
talet uppehållstillstånd omfattar därför 
numera endast en mindre del av alla ut
länningar i landet. Den 1 oktober 1959 
var sålunda antalet gällande uppehålls
tillstånd 50 092, av vilka 27 171 avsåg 
män och 22 921 kvinnor. Motsvarande 
siffror för den 1 juli 1959 var 49 947 
resp 26 998 och 22 949. De flesta up
pehållstillstånden vid tredje kvartalets 
slut gällde för balter (6 287), italienare 
(3 174), polacker (1807), tyskar 
(19 663), ungrare (6 221) och österri
kare (2 709). Det bör observeras, att de 
anförda siffrorna avser antalet av sådana 

uppehållstillstånd, som var gällande vid 
kvartalsskiftet. Sådana uppehållstillstånd, 
som beviljats för kortare tid än tre må
nader och som icke sträckt sig över kvar
talsskiftet, inkluderas sålunda icke i räk
ningen. För barn utfärdas i regel icke 
särskilt uppehållstillstånd. Vidare påver
kas siffrorna av den ganska omfattande 
naturalisationen av utlänningar, och vid 
jämförelser bakåt i tiden måste hänsyn 
tas härtill. Nedgången i antalet gällan
de uppehållstillstånd från 54 686 den 1 
oktober 1958 till 50 092 vid samma tid
punkt i år kan sålunda till stor del för
klaras härigenom. 

Naturaliserade utlänningar. Under 
tredje kvartalet har 2 228 förutvarande 
utlänningar förvärvat svenskt medborgar
skap, och sammanlagt för de tre första 
kvartalen 1959 har 7 490 utlänningar blivit 
svenska medborgare. Siffrorna omfattar 
barn ävensom svenskfödda utländska med
borgare, vilka i föreskriven ordning åter
vunnit svenskt medborgarskap. Av de un
der tredje kvartalet naturaliserade har 
2 108 upptagits till svenska medborgare 
efter Kungl Maj:ts beslut. Beträffande 
fördelningen efter förutvarande nationa
litet kan nämnas, att 151 danskar, 731 
finländare, 107 norrmän, 329 balter, 461 
tyskar och 96 polacker förvärvat svenskt 
medborgarskap under månaderna juli— 
september och nordbornas antal utgjor
de sålunda inemot hälften av samtliga 
naturaliserade. Antalet barn, som under 
tredje kvartalet naturaliserats, var 638. 
Till belysning av naturalisationens om-
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Tab 1. Arbetsanmälda utlänningar i Sverige per den 1 oktober 1959, fördelade efter yrkes-
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grupp, nationalitet och kön 
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Tab 2. Arbetsanmälda utlänningar i Sverige per den 1 oktober 1959 
fördelade efter län, nationalitet och kön 
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fattning kan nämnas, att under åren 1956 
—1958 antalet naturaliserade utgjorde 
9 450 resp 9 068 och 9 359. 

Födda och avlidna utlänningar. En
ligt de uppgifter, som under årets tredje 
kvartal inkommit till utlänningskommis
sionen, var antalet avlidna utlänningar 
113, medan under motsvarande tid av 
utländska kvinnor föddes 1 147 barn i 
Sverige. Av barnen hade 350 finländsk, 
226 dansk och 86 norsk sarnt 175 tysk 
och 66 ungersk nationalitet. 

Utlänningar på den svenska arbets
marknaden. Den 1 oktober 1959 var, så
som framgår av tab 1 och 2, det totala 
antalet arbetsanmälda utlänningar i ri
ket 104 656. Under tredje kvartalet har 
sålunda en ökning med 5 642 eller med 
5 å 6 % inträffat. Vid bedömandet av 
förändringarna i totalantalet och fördel
ningen på olika nationaliteter m m måste 
hänsyn tas till det antal utlänningar, som 
förvånat svenskt medborgarskap under 
kvartalet och som vid kvartalsskiftet juni 
—juli var arbetsanmälda. Antalet dylika 
personer uppgår till i runt tal 500 under 
tredje kvartalet. 

Av de arbetsanmälda var 67 642 eller 
65 Cc män och 37 014 eller 35 % kvin
nor, vilket innebär, att antalet män un
der tredje kvartalet ökat med 4 175 och 
antalet kvinnor med 1 467. Danskar, fin
ländare och norrmän utgjorde tillsam
mans 68 510 personer, dvs drygt 65 % 
av det totala antalet arbetsanmälda ut
länningar. Nordbornas andel har därmed 
sjunkit något vid jämförelse med läget 
vid halvårsskiftet. Av övriga nationalite
ter kan nämnas tyskarna och ungrarna, 

som representerade resp 14 och 4 % av 
samtliga. Bland de arbetsanmälda av tysk 
nationalitet utgjorde kvinnorna ca 50 %. 

Beträffande fördelningen efter yrke 
kan nämnas, att inemot hälften av samt
liga arbetsanmälda utlänningar syssel
sattes inom industri och hantverk. Av 
dessa var likaledes hälften anställda i 
malmbrytning och metallindustri. And
ra stora utlänningsgrupper sysselsattes in
om handel samt inom jordbruk och 
skogsbruk. Den ovan konstaterade ök
ningen i det totala antalet arbetsanmälda 
utlänningar fördelar sig inte jämnt på de 
olika yrkeskategorierna. Särskilt stora till
skott, vilka åtminstone delvis är av sä
songmässig karaktär, har nämligen följan
de branscher erhållit: hotell och restau
ranger (1 144), malmbrytning och me
tallindustri (829), sjöfart (698) samt 
gruppen elevpraktikarbete (466). Ökning 
med 300—400 personer föreligger inom 
livsmedelsindustri, textil- och beklädnads
industri, byggnadsindustri samt hälso-
och sjukvård. 

Talrikast förekom de arbetsanmälda 
utlänningarna inom Stockholms stad och 
län samt inom Malmöhus och Göteborgs 
och Bohus län. Inom dessa områden re
dovisas sammanlagt mer än hälften av 
samtliga arbetsanmälda, och ökningen 
under tredje kvartalet utgjorde ca 7 %. 
Göteborgs och Bohus län ökade med 
10 % och Malmöhus län med närmare 
8 %. I de fem norrlandslänen var 8 832 
utlänningar arbetsanmälda, av vilka fin
ländarna utgjorde 64 %. Av de båda 
skånska länens arbetsanmälda utlänning
ar (11810 personer) representerade 
danskarna drygt 46 c/c. 

Karl-Erik Forsström 

369 



Arbetsanmälda utlänningar inom svensk sjöfart 
1 mars 1959 

Enligt utlänningskungörelsen åligger det 
den som anställt utlänning i sin tjänst, 
att inom tjugofyra timmar efter anställ
ningens tillträdande göra skriftlig anmä
lan härom till polismyndigheten i orten. 
På samma sätt skall anställningens upp
hörande anmälas. Skyldigheten omfattar 
även arbetstagare från våra nordiska 
grannländer. 

Inom utlänningskommissionen finns 
bl a ett särskilt register över dylika ar
betsanmälda utlänningar, och detta regis
ter hålles ständigt aktuellt. Läget vid var
je kvartalsskifte framlägges i redogörelser 
i Sociala Meddelanden — senast i detta 
häfte — omfattande fördelningar efter 
branscher, nationaliteter och län. En av 
de branscher, som därvid mera summa
riskt redovisas, är den svenska sjöfarten. I 
det följande kommer resultaten av en spe
cialundersökning av denna bransch att 
närmare beröras, samtidigt som vissa jäm
förelser med förhållandena under tidiga
re år kommer att göras. 

Det utländska sjöfolket, som den 1 
mars 1959 utgjorde 5 325 män och 146 
kvinnor, har uppdelats på sju olika be
manningskategorier, såsom framgår av ta
bell 1. En liknande undersökning av des
sa olika kategoriers omfattning gjordes in
ternt inom utlänningskommissionen för 
tre år sedan, och i nedanstående tablå 
visas fördelningen vid de båda tillfällena. 
Bemanningskategori den 1 mars 

1956 1959 

styrmän 365 269 
maskinister 362 349 
radiotelegrafister 49 92 
däcksmanskap 3 256 2 174 
maskinmanskap 1 693 1 228 
intendenturpersonal 1 553 1276 
andra 125 83 

Summa 7 403 5 471 

Det totala antalet har sålunda under 
de senaste tre åren sjunkit med ca 25 %, 
och denna minskning har skett inom 
samtliga kategorier med undantag för ra
diotelegrafister. Därvid visar däcksman
skapet den största nedgången i antal. I 

Tab 1. Utlänningar i n o m svensk sjöfart 1 m a r s 1959 
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Tab 2. Utlänningar i n o m svensk sjöfart 
den 1 januari 1955—1959 

tabell 1 redovisas emellertid inte endast 
de olika bemanningskategoriernas ande! 
av totalantalet utländskt sjöfolk utan i 
kombination därmed även olika nationa
liteter, representerade i materialet, samt 
antalet kvinnliga ombordanställda utlän
ningar. De kvantitativt mest betydand". 
länderna är Danmark, Finland, Tyskland 
och Norge. Våra nordiska grannländer 
representerar drygt 67 % och Tyskland 
12 % av samtliga. Därnäst följer Storbri
tannien, Estland och Lettland, Spanien, 
Nederländerna och Italien. Gruppen »öv
riga» omfattar ett stort antal nationalite
ter med i de flesta fall ett fåtal represen
tanter för varje. Bland dessa utgjordes 
dock polackerna av 86 och belgare och 
österrikare av vardera 35 personer. Anta
let kvinnor utgör som nämnt 146. Av des
sa är 5 anställda som radiotelegrafister, 
samtliga från våra nordiska grannländer 
Det totala kvinnliga inslaget är för öv
rigt till 80 % nordiskt. 

Då det gäller att belysa, vilka nationa
liteter som varit representerade inom 
svensk sjöfart vid olika tidpunkter och 
hur stora andelar de svarat för vid olika 
tidpunkter, har man endast de nämnda, 
kvartalsvis lämnade redogörelserna alt 
tillgå. I tabell 2 har läget den 1 januari 
åren 1955—1959 redovisats för de mer.i 

betydande nationerna. Medborgare i 
Danmark, Finland och Norge utgjorde år
ligen ungefär 2/3 av samtliga. Balternas 
antal har sjunkit starkt under perioden, 
förmodligen till stor del beroende på för
värv av svenskt medborgarskap. 

Sedan några år tillbaka insamlas av 
kommerskollegium i samband med dess 
årliga, sjöfartsstatistiska undersökningar 
även vissa uppgifter om antalet utlän
ningar, anställda på svenska handelsfar
tyg. Det användbara, statistiska materia
let rörande utlänningar avser emellertid 
endast fartyg om minst 300 registertons 
bruttodräktighet. I den senast tillgängliga 
redogörelsen (Kommersiella Meddelan
den 1958: 11), som avser år 1957, förde
las utlänningarna dels efter fartygens stor
lek, dels efter de tre bemanningskatego
rierna styrmän, maskinbefäl och man
skap. Detta material, som alltså till sin 
omfattning är något mindre än utlän
ningskommissionens och som är ämnat aU 
belysa delvis andra förhållanden, ger vic! 
handen, att mellan 30 och 35 % av samt
liga ombordanställda utgjordes av utlän
ningar åren 1955—1957. Av tidigare 
nämnda siffror framgår det, att ca 2/3 
av utlänningarna utgöres av gruppen 
danskar, finländare och norrmän, varför 
ca 10 % av samtliga ombordanställda en
ligt dessa beräkningar skulle utgöras ax-
medborgare i icke-nordiskt land. Såsom 
framgår av tabell 1 var den 1 mars 1959 
dessa icke-nordbor främst tyskar, britter 
och balter. 

Slutligen kan beträffande det utländska 
sjöfolkets fördelning efter län nämnas, att 
4 987 var arbetsanmälda inom Stockholms 
stad, Göteborgs och Bohus län samt 
Malmöhus län. Inom dessa tre områden 
redovisades alltså 91 % av det totala an
talet utländska ombordanställda. 

Karl-Etik Forsström 
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Cost of living survey, 1958. Some preliminary 
results. 
The recently completed cost of living survey 
is a par t of the general study of household 
consumption which has been carried out in 
Sweden for some considerable t ime. T h e last 
survey covered the year 1952. Among earlier 
ones, mention might be made of that for 1951, 
in respect of rural districts, and 1948, which 
covered households as a whole. 

Da ta for the survey were obtained from a 
selection of households by the sampling meth
od, and cover the whole of Sweden and all 
social groups. Altogether, data were furnished 
by 3 686 households, of which 13.8 per cent 
failed to keep or complete the record. They 

were required to keep an account of every ex
penditure and income over a period of one 
month; in cases where they declined to keep 
such account, or failed to complete it, en
deavours were made to obtain the correspond
ing data through an interview after the end of 
the period. 

Some of the results of the survey are given 
in the table below. The figures for consump
tion comprise both purchased goods and serv
ices and goods in kind, e g, agricultural pro
ducts and goods or wares produced by the con
sumer. Page 329. 

Social assistance in 1958. In round figures 
156 400 families received social assistance in 
1958 and the number of persons assisted, in
cluding all members of these families, amounted 
to 328 900. Compared with 1957 this is an 
increase by about 5 % T h e number of per
sons receiving social assistance was 4.4 % of 
the population. The corresponding figure for 
1957 was 4.3 %. T h e frequency of assistance 
varies considerably between the different parts 
of the country. The greatest relative number 
of recipients of assistance is to be found in 
the rural areas of the two most northerly 
counties (6.5 % ) , the lowest in the rural 
areas of southern Sweden (approximately 
2.5 %). O u t of the largest towns the highest 
frequency was for Stockholm with 6.9 %. 

The total sum disbursed by the Social 
Boards during 1958 was 129.8 million kronor 
or 8.5 % more than 1957. Social assistance 
for living expences cost the Social Boards 
108.0 million kronor (an increase by 11 % 
as compared with 1957). T h e value provided 
by the Social Boards for care a t a hospital 
amounted to 10.9 million kronor (a decrease 
by 11 % ) and the total value of the as
sistance classified as "o the r forms of as
sistance" amounted to 10.9 million kronor 
(an increase by 0,7 %). Page 353. 

Average annual consumpt ion per household of different occupational groups 
(in Swedish crowns) 
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STATISTISK INFORMATION 

PERIODISKA ÖVERSIKTER1 

VARJE MÅNAD: 
Konsumentprisindex 
Sysselsättning och arbetslöshet 

VARJE KVARTAL: Senast 

Löneförhållandena för arbetare inom industrin2 . . . detta nr 
Omsättningen inom detaljhandel m m 1959: nov 
Uppgifter om bostadsbyggandet 1959: okt 
Utlänningar i Sverige 1959: nov 

VARJE ÅR: 
Arvsfonden, allmänna 1959: okt 
Barnavårdsnämndernas verksamhet 1958: 11 
Barnbidrag, allmänna 1959: mars 
Bostadsbyggandet 1959: sept 
Daghem och förskolor 1959: febr 
Frånvarofrekvensen inom industrin 1959: maj 
Hemhjälp, social 1959: juli 
Konsumentpriserna i Sverige och i utlandet . . . . 1959: aug 
Mödrahjälpen 1959: juli 
Nykterhetsnämndernas ingripanden. 

Preliminär rapport 1959: juni 
Nykterhetsnämndernas verksamhet 1959: mars 
Nykterhetsvårdsklientelet 1959: april 
Socialhjälp och barnavård till utlänningar 1959: okt 
Socialhjälpen 1959: nov 
Socialvårdens kostnader och finansiering 1959: april 
Statens utgifter för sociala ändamål 1959: febr 
Ungdomsvårdsskolorna 1959: maj 
Vårdanstalt för alkoholmissbrukare, intagna på . . . 1959: sept 
Ålderdomshem, statsbidrag till 1959: juli 
Ålderdomshemmen, antal platser och vård tagare m m 1959: maj 
1 Hänvisningar till årgång 1958 avser tidskriften Sociala Meddelan
den 1958. 
2 Tidigare i Sysselsättning och löner inom industrin. 



Hushållens bilinnehav och reseutgifter 

Preliminära resultat av 1958 års levnadskostnadsundersökning 

AV AMANUENS VEIKKO ORPANA 

I novembernumret 1959 av Sociala Med
delanden, Statistisk Information, redovi
sades en del preliminära resultat av 1958 
års levnadskostnadsundersökning. I arti
keln behandlades även hushållens inne
hav av bil och dess användning för olika 
ändamål samt hushållens utgifter för re
sor med andra trafikmedel.1 

Avsikten med den studie som nu fram
läggs och som likaså utgör en preliminär 
rapport av 1958 års levnadskostnadsun
dersökning är att i tabeller och kommen
terande text presentera ett mera detalje
rat material om hushållens resekostnader 
och i möjligaste mån analysera vilket ut
rymme olika reseutgifter intar vid sidan 
av övrig konsumtion. Närmast är intres
set knutet till bilkostnader — som defi
nieras senare — och i framställningen har 
hushållen delats i två grupper: icke-bil-
ägare och bilägare.- Med bilägare avser 
vi hushåll i vilket någon av medlemmar-
1 Arne Näverfelt, Levnadskostnadsundersök-
ningen 1958. Vissa preliminära resultat. Socia
la Meddelanden, Statistisk Information 1959, 
s 329. Beträffande arbetsrutinen och metoder
na i samband med genomförandet av levnads
kostnadsundersökningen samt definitioner t ex 
av hushåll o dyl se ovan citerade artikel samt 
Arne Näverfelt, Urvalet av hushåll till levnads
kostnadsundersökningen 1958, Sociala Medde
landen 1958: 12, s 792. 
2 Tillvägagångssättet a t t behandla materialet 
har i viss mån influerats av Jan Wallander, 
Studier i bilismens ekonomi, Stockholm 195"/. 
Det må dock framhållas att avsikten med fö
religgande arbete inte är att testa de resultat 
som Wallander har fått i sin undersökning 
och inte heller att göra prognoser om den 
framtida utvecklingen. 

na vid det tillfälle, då inledningsintervjun 
för levnadskostnadsundersökningen gjor
des omedelbart före observationsperio
dens början, hade en personbil registre
rad på sig. Detta innebär att hushåll som 
skaffade sig en bil under observationspe
rioden ändå har betecknats som icke-bil-
ägare. 

Resekostnader kan i viss mån betrak
tas som individuella utgifter. Detta gäller 
såväl resor med allmänna trafikmedel 
som med vissa egna fordon, exempelvis 
med motorcykel, moped och cykel. Tota
la reseutgifter för ett hushåll, som har 
mer än en medlem, består av hushålls
medlemmars individuella reseutgifter, 
som sinsemellan kan vara av olika stor
lek. I bilägarhushåll används dock bilen 
inte sällan gemensamt även om den of
tast är registrerad på hushållsförestånda
ren och alla kostnader i samband med 
bilen hänförs till honom. I fortsättningen 
kommer vi att betrakta hushållet som 
nyttjandeenhet för bilen, och sålunda 
bilkostnaderna gemensamma för hela 
hushållet. För att kunna jämföra hushål
lens bilkostnader dels med andra reseut
gifter dels med övrig konsumtion har hus
hållet ansetts vara den lämpligaste bas
enheten. Reseutgifternas individuella ka
raktär kommer vi i någon mån att upp
märksamma senare genom en närmare 
granskning av hushållens sammansätt
ning. 
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I. Hushållens bilinnehav 

Innan vi i nästa avsnitt kommer in på frå
gan om bilinnehavets betydelse för kon
sumtionen redovisas först uppgifter om 
förekomsten av bil i olika yrkesgrupper 
och hushållstyper i tab 1 och 2. M a n kan 
konstatera a t t ungefär hälften av jord
brukarna, andra företagare och högre 
tjänstemän hade bil. Vi kan tillägga att 
bland jordbrukarna fanns följande rela
tiva antal bilägare i olika arealgrupper: 

Av jordbrukare med 
2— 9 ha åker hade 36,5 procent bil 

10—19 » 48,7 » 
20—29 » 71,5 » 
30— » 82,7 » 

Av lägre tjänstemän och arbetare var 
något mer än en tredjedel respektive en 
fjärdedel bilägare. Av samtliga bilägare 
var något mer än, en tredjedel arbetare. 
M a n bör i detta sammanhang hålla i 
minnet att arbetarhushållen utgör unge
fär 40 procent av samtliga hushåll. 

Vi kan vidare konstatera att högre 
tjänstemän i relativt stor utsträckning 
hade köpt sina bilar fabriksnya. Det ta gäl
ler i viss mån även för lägre tjänstemän. 
Jordbrukare och andra företagare hade 
köpt lika mycket nya som gamla bilar. 

Större delen av bilägande arbetare där
emot hade köpt begagnade bilar. 

I tab 2 — förekomsten av bil inom oli
ka hushållstyper — ser vi at t närmare 
hälften (45,2 procent) av gruppen ma
kar med minderåriga barn var bilagar-
hushåll och även hälften (53,7 procent) 
av gruppen makar med minderåriga barn 
och/eller studerande hade bil. Den först
nämnda gruppen är störst och innefattar 
ungefär en tredjedel av samtliga hushåll. 
Vi kan också konstatera att av bilägarna 
var ca 45 procent av hushållstypen makar 
med minderåriga barn. Av makar utan 
barn där mannen ej fyllt 67 år hade nå
got mer än en tredjedel bil. I denna 
grupp ingår unga äkta par som kan an
tas vara mera bilsinnade än de äldre. 
Denna förmodan verifieras åtminstone 
till en del i tab 3 där bilinnehavet delats 
efter hushållsföreståndarens ålder. Om
kring 31 procent av hushållen där hus
hållsföreståndaren var mellan 20 och 29 
år hade bil och i nästa grupp — hushålls
föreståndaren mellan 30 och 39 år — 
fanns ca 45 procent bilägare. I den äldsta 
gruppen däremot där hushållsförestånda
ren fyllt 67 år var den relativa bilfrekven
sen knappt 9 procent. Vi kan vidare kon
statera att större delen av bilägarna i ål
dersgruppen 20—29 år hade köpt sin bil 

Tab 1. Förekomsten av bil inom olika yrkesgrupper 
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T a b 2. Förekomsten av bi l inom olika hushallstyper 

begagnad. I övriga åldersgrupper hade i 
stort sett hälften köpt bilen ny och hälf
ten begagnad. 

Vi kunde redan i tab 2 — förekomsten 
av bil inom olika hushållstyper — se att 
hushållstyper med olika sammansättning 
redovisade olika antal bilinnehavare. Det
ta kan konstateras även i tab 4 — före
komsten av bil inom olika hushåll för

delade efter hushållens storlek —. Av en-
personshushåll var knappt 9 procent bil
ägare, bland tvåpersonshushåll fanns ca 
27 procent bilägare, och ca 53 procent 
av hushåll med sex medlemmar hade bil. 

I tab 5 återges uppgifter om det re
lativa antalet hushåll med bil inom hus
hållstyperna makar med minderåriga barn 
och makar utan minderåriga bam för-

Tab 3. Förekomsten av bi l inom olika hushål l fördelade efter 
hushållsförestandarens ålder 

t2—590100. SocMDec 379 



Tab 4. Förekomsten av bil inom olika hushåll fördelade efter antalet 
hushållgmedlemmar 

delade efter hushållsföreståndarens yrke 
och efter förekomsten av minderåriga 
barn. Åldersgränsen för minderåriga barn 
är 16 år. Uppgifterna i tabellen gäller en
dast för löntagarhushåll. Det kan fram
hållas att ca 40 procent av dessa hushåll 
var bilägare. Vi kan vidare konstatera 
att bland bilägarna dominerade barnhus
hållen. Deras relativa antal var ca 68 
procent av samtliga bilägare inom den re

dovisade gruppen. Av de i tabellen upp
tagna yrkesgrupperna hade endast bland 
lägre tjänstemän gruppen »Inga barn» 
en något högre frekvens av bilägarhushåll 
än gruppen »Barn finns». Av den sist
nämnda gruppen var dock drygt 50 pro
cent bilägare. 

Inom samma grupp — löntagare inom 
hushållstyperna makar med minderåriga 
barn och makar utan minderåriga barn 

Tab 5. Förekomsten av bil inom hushållstyperna makar med minderåriga barn och makar 
utan minderåriga barn fördelade efter hushållsföreståndarens yrke och 
förekomsten av minderåriga barn. Endast löntagare 
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Tab 6. Förekomsten av bil Inom hushållstyperna makar med minderåriga barn och makar 
utan minderåriga barn fördelade efter hushållsföreståndarens yrke och 
hustruns sysselsättning. Endast löntagare 

— har vi även studerat vilket samband 
förekomsten av hustruns förvärvsarbete 
hade med bilinnehavet. Resultaten redo
visas i tab 6. För de högre tjänstemännens 
del är materialet för litet för att tillåta 
några slutsatser. Både bland lägre tjänste
män och bland arbetare hade gruppen 
där hustrun hade förvärvsarbete högre re
lativ frekvens av bilägarhushåll än grup
pen där hustrun inte hade yrkesarbete. 

I tab 7 återges uppgifter om det rela
tiva antalet hushåll med bil i olika kom
muntyper. Av tabellen framgår att stor

städerna Stockholm, Göteborg och Mal
mö redovisade en lägre bilfrekvens än öv
riga orter. Av samtliga bilägarhushåll 
fanns något mer än 40 procent på lands
bygden och likaså ca 40 procent i övriga 
städer och köpingar samt drygt 20 pro
cent i storstäderna. 

II. Hushållens reseutgifter 

Med utgångspunkt från de iakttagelser, 
som vi gjort i föregående avsnitt om hus
hållens innehav av bil i olika yrkesgrup-

Tab 7. Förekomsten av bil inom olika hushall fördelade efter kommuntyper 
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per, hushållstyper etc, skall vi nu övergå 
till att behandla hushållens totala reseut
gifter. Eftersom pensionärerna och övriga 
ej förvärvsarbetande redovisade jämfört 
med andra yrkesgrupper låg relativ bil
frekvens, har framställningen begränsats 
till hushåll där hushållsföreståndaren var 
förvärvsarbetande. Beträffande reseutgif
terna inom grupperna pensionärer och 
övriga ej förvärvsarbetande hänvisas till 
den preliminära redogörelsen av 1958 års 
levnadskostnadsundersökning, november
häftet av SocM, Statistisk Information 
1959. 

Materialet har indelats i tre yrkeskate
gorier, löntagare, jordbrukare och andra 
företagare. Av dessa har vi först delat lön
tagare och jordbrukare var för sig i tre 
konsumtionsutgiftsklasser och sedan gjort 
en uppdelning mellan bilägare och icke
bilägare. Hushållen i gruppen andra före
tagare har endast indelats i bilägare och 
icke-bilägare. Anledning till att andra fö
retagare inte indelats i konsumtionsut
giftsklasser är att deras antal — antalet 
primärobservationer — var för litet för 
en så långtgående uppdelning. 

Den konsumtionsutgift, efter vilken 
klassificeringen skett, är totalvärdet av de 
leveranser av varor och tjänster, som 
hushållet mottagit under observationspe
rioden plus under samma tid erlagda 
skatter. Vid bearbetningen har uppgifter
na uppräknats att gälla ett helt år. I det 
totala leveransvärdet av varor och tjäns
ter ingår således även fulla värdet av de 
varor, exempelvis bilar och andra varak
tiga konsumtionsvaror, vilkas köp finan
sierats med tidigare sparande eller med 
lån. Vi kommer i tab 8, 11, och 17 att se 
att alla som köpt bil under pbservationspe-
rioden hör till den högsta konsumtionsut
giftsklassen — en årlig konsumtion av 
20000 kr eller mer. I själva verket kan 
enbart bilinköpet i enstaka fall vara or
saken till den höga konsumtionsutgiften. 

En jämförelse mellan de totala konsum
tionsutgifterna inklusive skatter och de 
totala inkomstbeloppen inklusive skatter 
visar dock genomgående så pass god över
ensstämmelse att vi i denna framställning 
i stort kan bortse ifrån ovan antydda 
problem. I det totala inkomstbeloppet in
går bl a inkomst av tjänst, jordbruk, rö
relse, kapital, olika slags pensioner, all
mänt barnbidrag, lotterivinst, samt en del 
naturainkomster. 

Den uppdelning som sålunda gjorts ef
ter förvärvsarbetets art, olikheter i total
konsumtionen och på bilägare respektive 
icke-bilägare innebär självfallet inte att 
hushållen inom en grupp inte sinsemellan 
skulle vara olika i många hänseenden, 
som är av betydelse när det exempelvis 
gäller benägenheten att skaffa sig bil och 
orsaker till att konsumtionen inriktas på 
ett visst sätt. Dessutom må framhållas att 
i den lägsta och högsta konsumtionsut
giftsklassen är det genomsnittliga konsum
tionsbeloppet liksom även inkomsten stör
re hos bilägare än hos icke-bilägare, vilket 
bl a är en följd av att dessa grupper re
dovisats som öppna klasser. 

Bilkostnader. I 1958 års levnadskostnads
undersökning har i princip till bilkostna
der hänförts alla de utgifter för varor och 
tjänster som hushållen har haft direkt i 
samband med användandet av egen bil 
för privata ändamål. Resor till och från 
arbetet har betraktats som privatresor, 
däremot inte resor i arbetet. I denna un
dersökning har hushållens totala bilkost
nader reducerats med den andel som mot
svaras av körda mil med bil i arbetet.1 

Till bilkostnader hänförs sålunda utom 
rena driftskostnader även utgifter för in
köp av bil och inköp av ny utrustning 
som inte direkt ersätter någon redan be
fintlig del i bilen. I denna redovisning har 
1 Se SocM, Statistisk Information 1959, s 332 
och 349. 
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dock utgifter för ny utrustning hänförts 
till gruppen driftskostnader. 

I detta sammanhang kan påpekas att 
vi inte tagit hänsyn till värdet av eget 
garage och av egna arbetsinsatser i sam
band med reparationer utan endast räk
nat med faktiska kostnader. I den totala 
reseutgiftsposten har vi även tagit med 
värdet av bilinköp, vilket innebär en viss 
snedvridning, eftersom bilinköp av tidi
gare antydda skäl förekommer endast i 
den högsta utgiftsklassen. För att i möj
ligaste mån skapa en enhetlig bas för jäm
förelserna mellan olika reseutgifter i olika 
konsumtionsutgiftsklasser har vi i den 

mera detaljerade redovisningen över rese
utgifterna i tab 10, 13, 16 och 19 bort
sett ifrån inköpsvärdet av bilar och i ana
logi därmed även av andra egna fordon. 

Löntagare. I tab 8 presenteras uppgifter 
om bilägarnas och icke-bilägarnas sam
manlagda konsumtion inom yrkeskatego
rin löntagare fördelad på tre konsum
tionsutgiftsklasser. Beträffande hushållens 
fördelning på olika yrkesgrupper och hus
hållstyper inom olika konsumtionsutgifts
klasser kan vi göra några uppskattningar 
med ledning av storleken av den genom
snittliga konsumtionsutgiften samt före
komsten av bil. 

Tab 8. Hushällens konsumtion av varor och tjänster inom olika konsumtionsutgiftsklasser 
och med hänsyn till förekomsten av bil. Kronor per hushall och ar. 
Löntagare 
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I den lägsta utgiftsklassen — den årli
ga konsumtionen under 10 000 kr —tor
de flertalet vara av yrkesgruppen arbeta
re och hushållstypen ensamstående eller 
makar utan barn. I den mellersta utgifts
klassen — den årliga konsumtionsutgiften 
mellan 10 000 och 20 000 kr — torde 
återfinnas både arbetare, lägre tjänstemän 
och även högre tjänstemän. Den genom
snittliga hushållsstorleken är större i den
na utgiftsklass än i den lägsta utgifts
klassen. Flertalet av högre tjänstemän 
torde höra till den högsta utgiftsklassen 
— den årliga konsumtionsutgiften 20 000 
kr eller mer — men även lägre tjänste
män och arbetare återfinns i denna ut
giftsklass. Av den genomsnittliga hus
hållsstorleken och det genomsnittliga an
talet barn att döma är de ensamståendes 
antal relativt litet. 

Av tab 8 framgår vidare att den to
tala genomsnittliga konsumtionsutgiften 
var ca 42 procent högre hos hushåll med 
bil än hos hushåll utan bil. Om skatterna 
medräknas blir skillnaden ca 48 procent. 
Motsvarande jämförelse mellan inkoms
terna — i vilka även skatterna ingår — 
ger vid handen en skillnad på omkring 
47 procent. 

Om vi jämför olika utgiftsposter i skil
da konsumtionsutgiftsklasser så konstate
rar vi att i utgiftsklassen 20000 kr och 
över hade hushåll med och utan bil en 
ungefär lika stor årlig livsmedelskonsum
tion. I den mellersta utgiftsklassen kon
sumerade bilägarna i genomsnitt för 210 
kr mindre livsmedel om året än icke bil
ägarna, även om bilägarhushållen genom
snittligt var något större. I den minsta 
utgiftsklassen försvåras slutsatserna ge
nom att antalet bilägare i undersökning
en — primärobservationer — endast är 
51. Resultaten syns ge vid handen att bil
ägarna hade en något högre årlig livs
medelsutgift än icke-bilägarna. Det må 
dock framhållas att bilägarhushållen ock

så var större och omfattade i genomsnitt 
2,4 medlemmar mot 2,0 hos icke-bil
ägarna. 

Konsumtionen av alkoholhaltiga dryc
ker var i alla tre utgiftsklasserna större 
hos icke-bilägarna än hos bilägarna. Be
träffande tobakskonsumtionen redovisade 
bilhushållen både i den lägsta och i den 
högsta utgiftsklassen en större genomsnitt
lig konsumtion än hushållen utan bil. I 
den mellersta utgiftsklassen däremot hade 
bilägarna en mindre genomsnittlig utgift 
för tobaksvaror än icke-bilägarna. Uppgif
terna om sprit och tbbak måste dock be
dömas med viss försiktighet, enär hushål
len i genomsnitt redovisat för låga utgif
ter. Bilägarnas bostadskostnader (endast 
faktiska kostnader)1 var mindre än icke
bilägarnas i de två lägsta utgiftsklasser
na. Beträffande kläd- och skoköp samt 
inventarier och husgeråd hade bilägarna i 
den lägsta och högsta utgiftsklassen lagt 
ut mindre pengar än icke-bilägarna. För 
diverse varor och tjänster redovisade bil
ägarna i den högsta utgiftsklassen ett 
markant högre belopp än icke bilägarna. 
I den mellersta utgiftsklassen var förhål
landet det motsatta, bilägarna hade ett 
ca 265 kr lägre genomsnittligt utgiftsbe
lopp än icke-bilägarna. I den minsta ut
giftsklassen hade bilägarna genomsnitdigt 
lagt ut ungefär lika mycket pengar för 
diverse varor och tjänster som icke-bil
ägarna. Gruppen diverse varor och tjäns
ter består bl a av utgifter för sjukvård och 
tandvård, skönhetsmedel, böcker och tid
ningar, nöjen och rekreation, försäkringar 
(ej fordonsförsäkringar) och föreningsav
gifter. 

Efter denna översikt skall vi studera 
vilket utrymme resekostnaderna intog vid 
sidan av övrig konsumtion. Vi har tidiga
re i början av denna artikel lämnat en 

1 Angående beräkning av bostadskostnaderna 
se SocM, Statistisk Information 1959, s 332, 
335 och 343. 
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definition av bilägare och icke-bilägare. 
Denna definition innebär, att icke-bil
ägare som under observationsperioden 
skaffade sig en bil ändå betecknas som 
hushåll utan bil. Detta är förklaringen till 
förekomsten av genomsnittlig inköps- och 
driftskostnad för bilen i den högsta ut
giftsklassen bland icke-bilägare. Av ta
bellen framgår att bilhushållen redovisa
de en högre reseutgift än icke-bilägarna. 
I de två lägsta utgiftsklasserna är skill
naden mellan bilägarnas och icke-bilägar-
nas resekostnader större än motsvarande 
skillnad mellan de totala konsumtionsut
giftsbeloppen utan skatter. Bilägarna 
hade följaktligen i dessa utgiftsklasser i 
viss mån kompenserat sina bilkostnader 
med lägre utgifter för livsmedel (endast 
i den mellersta utgiftsklassen), alkohol, 

tobak, bostad, resor med allmänna trafik
medel och andra egna fordon än bilen 
samt för diverse varor och tjänster. Som 
tidigare antyddes kunde motsvarande 
skillnader konstateras även i den högsta 
utgiftsklassen. Dessa förhållanden åskåd
liggörs även i tab 9 där konsumtionens 
relativa fördelning på olika grupper av 
varor och tjänster presenteras. Redan i 
tab 8 kunde vi se att för löntagarkatego-
rin i stort var kostnaderna för resor med 
allmänna trafikmedel praktiskt taget lika 
stora hos hushåll med och utan bil. För
klaringen till detta framgår av tab 10 där 
detaljredovisningen av resekostnadsposten 
presenteras. Bilägarna i den högsta ut
giftsklassen hade företagit utrikesresor för 
i genomsnitt 470 kr om året, och detta 
belopp dominerar medelvärdet av rese-

Tab 9. Konsumtionsutgifternas procentuella fördelning. Löntagare 

1 I den preliminära redogörelsen för 1958 års levnadskostnadsundersökning, som presenterades i 
novembernumret av SocM, Statistisk Information, ingår cyklar, mopeder och båtar i gruppen in
ventarier och husgeråd. 
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Tab 10. Resentgifterna för allmänna trafikmedel och för egna fordon, fördelade efter 
konsumtiongutgiftsklasser och förekomsten av bil. Kronor per hushåll och år. 
Löntagare 
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kostnader med allmänna trafikmedel för 
bilägarkåren inom gruppen löntagare. Vid 
studium av primärmaterialet har det kun
nat konstateras att det inte är fråga om 
några enstaka stora utgiftsposter som på
verkat medelvärdet. Av tabellen framgår 
vidare att bilägarna i övrigt i icke obe
tydlig omfattning hade använt även all
männa trafikmedel både för lokalresor 
och för andra — längre — inrikesresor. 
Bilägarnas utgifter för lokalresor med all
männa trafikmedel var dock ca 40 pro
cent lägre än motsvarande utgifter hos 
icke-bilägarna. De med allmänna trafik
medel företagna resor för vilka kostnaden 

för enkel biljett var fem kronor eller 
mindre har betecknats som lokalresor. 
Droskbilresor har dock oavsett kostnaden 
hänförts till lokalresor. I alla tre utgifts
klasserna oavsett förekomsten av bil hade 
man större utgift för lokalresor än för 
längre inrikesresor. Lokalresorna företogs 
mest — av utgiften att döma — på buss 
och längre inrikesresor mest på tåg. No
teras bör också att bilägarna i alla tre ut
giftsklasserna knappast hade använt buss 
för längre inrikesresor. Av driftskostnader 
för bilar utgjorde utgifterna för drivmedel 
och reparationer samt bilskatt och försäk
ring de högsta detaljposterna. 

Tab 11. Hushallens konsumtion av varor och tjänster, inom olika konsumtionsutgiftsklasser 
och med hänsyn till förekomsten av bil. Kronor per hushall och ar. 

Jordbrukare 
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Tab 12. Konsumtionsutgifternas procentuella fördelning. Jordbrukare 

Sist i tab 10 har vi samlat underlag för 
en jämförelse mellan bilägarnas och icke
bilägarnas resekostnader räknat per per
son. Vi kan konstatera att de relativa 
skillnaderna i resekostnaderna mellan 
hushåll med och utan bil utjämnas be
tydligt om man tar hänsyn till hushålls
storleken beroende på att bilägarhushål-
len genomgående var större. 

Jordbrukare. Av tab 11 framgår att även 
bland jordbrukarna redovisade bilägarna 
genomgående en högre total konsumtions
utgift än icke-bilägarna — samma om
ständighet som tidigare observerades hos 
löntagarna. Vi kan konstatera att i den 
högsta konsumtionsutgiftsklassen hade bil
ägarna förbrukat livsmedel för 6 779 kr 
och icke-bilägarna för 7 611 kr. Icke-bil-
ägarhushållen var dock något större. I 
den mellersta utgiftsklassen var den tota

la genomsnittliga livsmedelskonsumtionen 
för bilägare 5 385 kr och för icke-biläga-
re 5 341 kr och i den lägsta utgiftsklassen 
hade bilägarna konsumerat livsmedelspro
dukter för 3 764 kr och icke-bilägarna för 
3 512 kr. Utgifterna för bostad, bränsle 
och lyse (endast faktiska utgifter) var 
högre bland bilägarna än bland icke-bil
ägarna i de två högsta utgiftsklasserna. 

Reseutgifterna var större hos bilägar
na. I den högsta utgiftsklassen var skill
naden dock relativt liten genom att icke
bilägarna hade större utgifter dels för re
sor med allmänna trafikmedel dels för 
inköp och användning av andra egna 
fordon än bilar. Eftersom bilägarna ge
nomgående redovisade högre utgiftsposter 
än icke-bilägarna, är skillnaden i de tota
la konsumtionsutgifterna i olika utgifts
klasser större än motsvarande skillnader 
mellan reseutgifterna. Räknat per person 
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Tab 13. Reseutgifterna för allmänna trafikmedel och för egna fordon, fördelade efter 
konsumtionsutgiftsklasser och förekomsten av bil. Kronor per hushåll och ar. 
Jordbrukare 
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Tab 14. Hushallens konsumtion av varor och tjänster fördelad efter förekomsten av bil. 
Kronor per hushåll och år. Andra företagare 

Tab 15. Konsumtionsutgifternas procentuella fördelning. Andra företagare 
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Tab 16. Reseutgifteraa för nll«»»g«ma trafikmedel och för egna fordon fördelade efter före
komsten av bil. Kronor per bushall och ar. Andra företagare 

var den totala genomsnittliga konsumtio
nen i den lägsta utgiftsklassen hos biläga
re 2 083 kr och hos icke-bilägare 2 192 
kr, i den mellersta utgiftsklassen 2 863 kr 
hos bilhushåll och 2 872 kr hos hushåll 
utan bil och i den högsta utgiftsklassen 
4 540 kr hos bilägare och 4 055 kr hos 
hushåll utan bil. Det genomsnittliga hus

hållet var större hos bilägarna än hos 
icke-bilägarna i de två lägsta utgiftsklas
serna. I den högsta utgiftsklassen däremot 
hade bilägarna i genomsnitt ett mindre 
hushåll än icke-bilägarna. 

Om vi studerar utgifternas relativa för
delning i tab 12 så konstaterar vi att livs
medelsandelen av totalkonsumtionen hos 
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icke-bilägarna var i det närmaste 60 pro
cent i den lägsta utgiftsklassen, ca 49 
procent i den mellersta, och ca 37 procent 
i den högsta utgiftsklassen. Av bilägarnas 
konsumtion var livsmedelsandelen något 
lägre, ca 55 procent i den lägsta, ca 46 
procent i den mellersta och ca 32 procent 
i den högsta utgiftsklassen. Bland icke
bilägarna utgjorde bostad, bränsle och 
lyse ca 11 procent i den lägsta och mel
lersta utgiftsklassen samt ca 9 procent i 
den högsta utgiftsklassen. Bland bilägar
na var motsvarande andelar 9, 11 och 13 
procent. För reseutgifterna var andelar
na bland icke-bilägarna 4 procent i den 

lägsta och mellersta utgiftsklassen samt i 
det närmaste 12 procent i den högsta ut
giftsklassen. Bland bilägarna utgjorde re
sekostnaderna ca 9 procent i den lägsta 
och 11 procent i den mellersta och högs
ta utgiftsklassen. 

Av tab 13 framgår att av reseutgifter
na med allmänna trafikmedel kostnader
na för lokalresor på buss och med drosk
bil intog en dominerande ställning både 
bland bilägarna och icke-bilägarna. To
talutgifterna för längre inrikesresor var 
relativt små och bestod av utgifter för 
järnvägs- och bussresor. 

För bilägare utgjorde driftskostnader-

Tab 17. Hushållens konsumtion av varor och tjänster inom olika konsumtionsutgiftsklasser 
och med hänsyn till förekomsten av bil. Kronor per hushåll och år. 
Samtliga hushåll exkl pensionärer och övriga ej förvärvsarbetande 
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Tab 18. Konsumtionsutgifternas procentuella fördelning. 
Samtliga hushall exkl pensionärer och övriga ej förvärvsarbetande 

na för bil 1 606 kr i den högsta utgifts
klassen, 1013 kr i den mellersta utgifts
klassen och 580 kr i den lägsta utgifts
klassen. De största detaljposterna var ut
gifter för drivmedel och reparationer samt 
bilskatt och försäkring. Garage- och par
keringskostnaderna var i det närmaste 
obefintliga. 

Om vi studerar reseutgifterna (för 
egna fordon har endast driftskostnaderna 
med tagits) räknat per person så gör vi 
samma reflexion — med undantag av 
den högsta utgiftsklassen — som beträf
fande löntagare att de relativa skillnader
na i bilägarnas och icke-bilägarnas rese
utgifter utjämnas betydligt tack vare det 
större antalet hushållsmedlemmar bland 
bilägarna. 
Andra företagare. Som tidigare antyddes 
har yrkesgruppen andra företagare på 

grund av observationernas fåtalighet inte 
kunnat delas i konsumtionsutgiftsklasser i 
likhet med yrkesgrupperna löntagare och 
jordbrukare utan endast en uppdelning 
mellan bilägare och icke-bilägare har fö
retagits. 

I tab 14 kan vi se att bilägarhushållen 
i genomsnitt var betydligt större än hus
hållen utan bil. Detta förklarar delvis att 
den totala livsmedelskostnaden hos bil
ägarna var större och uppgick till 4 656 
kr mot 3 728 kr hos icke-bilägarna. För 
alkoholhaltiga drycker redovisade icke
bilägarna i det närmaste dubbelt så stor 
utgift som bilägarna. För bostad, bränsle 
och lyse, kläder och skor, inventarier och 
husgeråd samt för resor hade bilägarna 
större totala genomsnittskostnader än icke 
bilägarna. Skillnaden i totalkonsumtio
nen är betydligt större än skillnaden i re-
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Tab 19. Reseutgifterna för allmänna trafikmedel och för egna fordon, fördelade efter 
konsumtionsutgiftsklasser och förekomsten av bil. Kronor per hushall och år. 
Samtliga hushåll exkl pensionärer och övriga ej förvärvsarbetande 
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Tab 20. Körda mil med bil per ar för privata ändamål i olika 
yrkesgrupper och konsumtionsutgiftsklasser. 
Endast bilägare 

seutgifterna. Den genomsnittliga konsum
tionen per hushållsmedlem var 3 985 kr 
hos bilägarna och 3 585 kr hos icke-bil-
ägarna. Av tab 15 — den procentuella 
fördelningen av olika varor och tjänster 
— framgår att av icke-bilägarnas totala 
konsumtionsutgift utgjorde kostnaderna 
för livsmedelsprodukter ca 37 procent 
mot ca 33 procent hos bilhushållen. I hus
hållen utan bil gick ca 14 procent av den 
totala konsumtionsutgiften till bostadsut
gifterna, i det att bilhushållen hade 12 
procent till samma ändamål. Andelarna 
för kläder och skor var ungefär lika sto
ra, ca 12 procent både hos hushållen med 
och hushållen utan bil. 

Resorna upptog 15 procent hos bilhus
hållen och 7 procent hos hushållen utan 
bil. 

Detalj redovisningen av reseutgifterna i 
tab 16 ger vid handen att icke-bilägarna 

hade företagit lokalresor med allmänna 
trafikmedel, i genomsnitt för 271 kr, vil
ket är mer än två gånger så mycket som 
bilägarnas sammanlagda lokalresekostnad 
för allmänna trafikmedel. Hushållen utan 
bil hade mest använt droskbil för sina lo
kalresor. För längre inrikes resor hade 
icke-bilägarna en totalutgift av 100 kr 
mot bilägarnas 81 kr. 

Genomsnittsbeloppet för bilhushållens 
driftskostnader för bilen var 1 059 kr. 
Därav utgjorde drivmedel 557 kr, repa
rationer 162 kr, bilskatt 180 kr, försäk
ring 64 kr samt övriga kostnader sam
manlagt 96 kr. Per person räknat var re
sekostnaderna (för egna fordon har en
dast driftskostnaderna medtagits) hos 
hushåll utan bil 194 kr och i bilhushållen 
376 kr, alltså knappt två gånger så myc
ket som hos hushållen utan bil. Motsva
rande totalbelopp för hushållen var 542 

Tab 21. De genomsnittliga driftskostnaderna per körda mil med bil 
för privata ändamål i olika yrkesgrupper och konsumtions
utgiftsklasser. Endast bilägare 
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kr hos hushållen utan bil och 1 353 kr i 
bilhushållen. Totalt sett hade bilhushål
len betydligt mer än två gånger så stor 
reseutgift som icke-bilägama. Förklaring
en till detta är — som vi tidigare antytt 
— att det genomsnittliga bilhushållet var 
större än hushållet utan bil. 

Sammandrag. På grundval av tab 17— 
19 i vilka uppgifterna i tab 8—16 redo
visas sammanslagna kan vi i korthet sam
manfatta de viktigaste resultaten. 

Vi har konstaterat att bilhushållet i ge
nomsnitt var större än hushållet utan bil 
och att den totala konsumtionsutgiften var 
större hos bilhushållen än hos hushållen 
utan bil. Per person räknat redovisade 
bilhushållen i den högsta konsumtions
utgiftsklassen en större konsumtionsutgift 
än hushållen utan bil. I övriga konsum
tionsutgiftsklasser därerrpt hade icke-bil
ägama en större konsumtionsutgift per 
person än bilägarna. 

Vi har vidare konstaterat att bilägarna 
redovisade en betydligt högre genomsnitt
lig reseutgift än icke-bilägarna och att 
större delen av bilägarnas resekostnader 
bestod av bilkostnader. Om vi jämför dels 
reseutgifter och dels övrig konsumtion hos 
bilägarna och icke-bilägarna med unge
fär lika stor konsumtionsutgift och un
gefär lika stora inkomster i utgiftsklassen 
10 000—20 000 kr, så konstaterar vi att 
bilägarna i viss mån hade kompenserat 
sina bilkostnader med lägre utgifter för 
flertalet övriga konsumtionsposter. 

I tab 20 redovisas antalet körda mil 
per år med bil för privata ändamål i olika 
yrkeskategorier. Vi konstaterar att lönta
garna i den högsta utgiftsklassen hade 
kört närmare 1 000 mil och jordbrukarna 
i den lägsta utgiftsklassen drygt 400 mil. 
I tab 21 kan vi se att driftskostnaderna 
per körda mil med bil för privata ända
mål var genomsnittligt ungefär 1,60 kr 
inom samtliga yrkeskategorier. 
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Löneförhållandena för arbetare inom industrin 
i augusti 1959 

Sedan flera år tillbaka har socialstyrel
sen från företag inom industrin fyra 
gånger om året inhämtat uppgifter om 
av arbetare under en avlöningsperiod 
(som regel i kvartalets mellersta månad) 
uppburen lönesumma och utförda arbets
timmar. På grundval av dessa uppgifter 
har beräkningar gjorts rörande föränd
ringarna i arbetarnas genomsnittliga tim-
förtjänster sedan närmast föregående un
dersökningstillfälle och sedan motsva
rande undersökningstillfälle föregående 
år. För varje undersöknings resultat har 
redogjorts i Sociala Meddelanden (senast 
i SocM, Statistisk Information, september 
1959). 

Från och med år 1959 har en omlägg
ning företagits av ovannämnda statistik 
(den s k kvartalsstatistiken). Beträffande 
insamlingen av primärmaterialet innebär 
omläggningen, att uppgifter till kvartals
statistiken liksom uppgifter till sysselsätt
ningsstatistiken1 (den s k månadsstatisti
ken) begärs från ett antal företag som 
utvalts enligt ett stickprovsförfarande. 
Från en förteckning över ca 7 500 före
tag (firmor eller arbetsställen), som in
sänt uppgifter till socialstyrelsens syssel
sättningsstatistik i februari 1958, samt 
från en förteckning över ca 1 750 före
tag, som vid jämförelse med kommers-
kollegii register över industriföretag ej 
kunnat återfinnas i socialstyrelsens regis
ter, utvaldes samtliga företag med över 
25 anställda arbetare och vart tionde av 

1 Jfr SocM, Statistisk Information, mars 1959, 
s 98. 

övriga företag. Därjämte har från en för
teckning över ca 1 400 företag i styrel
sens register, vilka ej lämnat uppgifter 
till sysselsättningsstatistiken i februari 
1958, verkställts ett urval av företag ef
ter samma grunder. Inalles erhölls på 
detta sätt 4 496 företag. En närmare re
dogörelse för det använda urvalsförfa
randet har lämnats i SocM, Statistisk 
Information, juni 1959, s 197. 

De för kvartalsstatistiken erforderliga 
uppgifterna om utbetalda lönesummor 
och utgjorda arbetstimmar inhämtas un
der år 1959 på ett rapportkort, som in
nehåller uppgifter om a) av arbetare un
der en avlöningsperiod (som regel i 
kvartalets mellersta månad) uppburen 
lönesumma och utförda arbetstimmar 
(med fördelning på de tre grupperna 
vuxna manliga arbetare, vuxna kvinnliga 
arbetare samt minderåriga arbetare plus 
lärlingar) och b) antal arbetare som va
rit i arbete under hela eller del av den 
redovisade avlöningsperioden. I lönesum
morna skall enligt anvisningarna ingå 
övertidsersättning, skifttillägg, ackords
överskott m m, men ej semesterlön el
ler semesterersättning, helgdagslön eller 
helgdagsersättning (dvs lön som enligt 
avtal utgår till timavlönade arbetare för 
vissa bestämda helgdagar), ersättningar 
vid sjukdom, olycksfall o dyl. För tidi
gare avlöningsperioder utbetalda löne
belopp, som föranletts av retroaktiva lö
nebestämmelser i nyingångna avtal, skall 
ej medtas. 

I allmänhet avser uppgifterna fristå-
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T a b 1. Indextal (maj 1959 = 100 och augusti 1958 = 100) för genomsnitt l ig 
timförtjänst för arbetare i n o m industrin i august i 1959 

1 fej uppräknat. — 2 Inkl minderåriga. 

398 



T a b 1 (forts). Genomsnittlig timförtjänst för arbetare inom industrin i augusti 1959 

Tab 2. Geaomsnitt l iga t imförtjänster, kr, i augusti 1959 för vuxna manliga 
industriarbetare i ol ika dyrortsgrupper 
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Tab 3. Indextal (augusti 1958 = 100} för genomsnittlig tunförtjänst för arbetare 
inom industrin i Stockholm i augusti 1959 

ende arbetsställen. I några fall redovisas 
dock flera arbetsställen tillhopa. Redovis
ningsenheterna betecknas i denna redo
görelse som »företag». 

Förändringarna i arbetarnas förtjäns
ter sedan föregående undersökningstillfäl
len belyses av indextal, vilka beräknats 
med användande av uppgifter för sådana 
företag som lämnat uppgifter vid båda 
de undersökningstillfällen som jämförel
sen avser. Företag, för vilka uppgifter er
hållits endast vid det ena av de två un
dersökningstillfällena, har således ej med-
tagits. För varje industrigrupp har m a n 

beräknat två genomsnittliga timförtjäns-
ter, en för vartdera undersökningstillfäl
let, såsom kvoten mellan lönesumma och 
t imsumma för en vecka. Indextalen har 
därefter erhållits genom at t timförtjäns-
terna vid det aktuella (senare) undersök
ningstillfället uttryckts i procent av mot
svarande timförtjänster vid det tidigare 
undersökningstillfället. Såväl lönesummor 
som timsummor vid företag som utvalts 
med sannolikheten 1/10 har vid dessa be
räkningar multiplicerats med 10. 

I tab 1 återges indextal som visar de 
beräknade timförtjänsternas förändringar 

Tab 4. Indextal (febr 1947 = 100) för genomsnittlig tunförtjänst för arbetare 
(män, kvinnor, minderåriga) inom industrin 

1 Häri ingår grupperna järn- och stålmanufaktur, mekaniska verkstäder, reparationsverkstäder, skepps
varv, elektroteknisk industri och annan metallindustri. — 2 Vid beräkningen av indextalen för februari 
1959 har hänsyn ej tagits till senare utbetalda retroaktiva lönetillägg. För gruppen »verkstadsindustri 
m m» har en stickprovsundersökning företagits beträffande de retroaktiva lönetilläggens storlek (en redo
görelse för denna undersökning har lämnats i SocM, Statistisk Information, oktober 1959; se även 
SocM, Statistisk Information, september 1959). I anslutning härtill erhölls indextalet 261,1 för den 
genomsnittliga umförtjänsten i februari 1959 inklusive retroaktiva lönetillägg. 
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från maj till augusti 1959 och från au
gusti 1958 till augusti 1959. De först
nämnda indextalen grundas på uppgifter 
från 3 394 företag och de sistnämnda på 
uppgifter från 3 101 företag. Indextalen 
avser genomsnittliga timförtjänster, som 
beräknats på grundval av uppgifter om 
av arbetare uppburen lönesumma och 
utförda arbetstimmar under en vecka i 
var och en av de angivna månaderna. I 
dessa timförtjänster ingår all ersättning 
för arbetad tid, såsom ackordsöverskott, 
övertidsersättning, skifttillägg etc. Där
emot ingår ej semesterlön eller semester
ersättning, helgdagslön eller helgdagser
sättning samt ej heller ersättning vid 
sjukdom eller olycksfall. Inom flera indu
strigrupper förekommer ackordsarbete 
som sträcker sig över flera avlöningspe
rioder. I sådana fall kan å ena sidan ac
kordsöverskott som helt eller delvis in
tjänats 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 re
dovisade indextal. Det bör även erinras 
om att den normala veckoarbetstiden 
ibland (t ex då fria lördagar förekommer 
under sommaren) varierar under året 
utan motsvarande variationer i lönen 
(veckolön, månadslön). 

I tab 2 återges genomsnittliga timför
tjänster för vuxna manliga arbetare i 
olika industrigrupper med fördelning på 
dyrortsgrupper. 

Förändringarna mellan augusti 1958 
och augusti 1959 i de genomsnittliga tim-
förtjänsterna för vuxna arbetare i Stock
holm framgår av indextalen i tab 3. 

Tab 4 visar löneutvecklingen sedan 
augusti 1957 för samtliga arbetare (män, 
kvinnor och minderåriga). Indextalen i 
denna tabell har beräknats enligt den s k 
kedjemetoden. 

Carl Y.son Hermelin 
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Sysselsättning och arbetslöshet1 

Tab 1. Sysselsättning inom industrin september—oktober 1959 

1 En redogörelse för uppläggningen av den i tab 1—3 redovisade statistiken och för de använda 
beräkningsmetoderna m m har lämnats i Sociala Meddelanden, Statistisk Information, april 1959 
(s 133—139). 

I april 1959 utökades adressförteckningen för sysselsättningsstatistiken med 401 företag, vilka utvalts 
bland sådana företag i socialstyrelsens register som icke hade insänt uppgifter till socialstyrelsens 
sysselsättningsstatistik i februari 1958. Vid urvalet tillämpades samma principer som vid urvalet av 
företag för undersökningen i januari 1959. 
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Tab 1 (forts). Sysselsättning inom industrin september—oktober 1959 
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Tab 2. Indextal (uträknade enligt kedjemetod, oktober 1958 = 100) för antal anställda 
arbetare (exkl permitterade) november 1958—oktober 1959 

Tab 3. Antal i augusti—oktober 1959 under en vecka avgångna resp nyanställda arbetare 
samt antal arbetare med deltidsarbete resp korttidsarbete i procent av hela antalet 
arbetare, som varit i arbete under den redovisade avlöningsperioden 
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Tab 4. Verksamheten vid arbetsförmedlingarna under oktober 1959 

T a b 5. Vid arbetsförmedlingen anmälda arbetsloshetsforsäkrade arbetslösa 
n o v e m b e r 1958—november 1959 

1 Preliminära uppgifter. 
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Konsumentprisindex för oktober 1959 

Konsumentprisindex för oktober 1959 har 
av socialstyrelsen beräknats till 154 (1949 
= 100) eller samma tal som för septem
ber. Med två decimaler är talet för ok
tober 153,72 mot 153,62 för september.1 

För de olika i konsumentprisindex in
gående huvudgrupperna av varor och 
tjänster är indextalen för oktober följan
de (septembertalen inom parentes) : 
Livsmedel 168 (168), alkoholhaltiga 
drycker och tobak 173 (173) , bostad, 
bränsle och lyse 155 (155), därav enbart 
bostad 155 (155) och bränsle och lyse 
153 (155) , kläder och skor 126 (125) , 

1 Angående beräkningen av konsumentprisindex 
se SocM 1954, s 554; om bostadsposten se SocM 
1956, s 171, och 1957, s 170. 

inventarier och husgeråd 133 (134) och 
diverse 151 (150). 

I tab 1 redovisas årsmedeltalen av in
dextalen för de olika huvudgrupperna och 
för totalindexen åren 1950—1958 samt 
motsvarande indextal för varje månad ok
tober 1958—oktober 1959. 

Indextalen för olika undergrupper av 
varor och tjänster anges i tab 2, dels för 
år 1958 och dels för oktober 1959 och de 
två närmast föregående månaderna . Vi
dare redovisas den procentuella föränd
ringen mellan december 1958 och okto
ber 1959, beräknad p å indextal före av-
rundning till hela tal. 

Mellan september och oktober har ök
ningar och minskningar av livsmedelspri-

Tab 1. Konsumentprisindex 1950—oktober 1959 (År 1949 = 100)2 

« Indextalen för varje kvartal och månad 1950—57 se SocM 1957: 4, s 255, och 1958: 3, s 191. 
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Tab 2. Indextal för olika undergrupper av varor ar 195S och augusti—oktober 1959 samt 
talens procentuella förändringar december 1958—oktober 1959 

1 Beräknad på indextal med två decimaler. Siffran 0 anger en förändring mindre än en halv procent. 
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serna helt tagit ut varandra. Prisökning 
har noterats för bland annat smör, kalv
kött, skinka och sidfläsk samt vissa träd
gårdsprodukter, medan nötkött, fläsk
kotlett, falukorv m m gått ned i pris. 
Inom bränsleposten har priset på eld
ningsolja åter sjunkit, och även på ved 
och koks har smärre prissänkningar före
kommit. Bland beklädnadsvarorna har 

prishöjningar varit rätt allmänna, särskilt 
på konfektionsvaror och skor. I övrigt 
kan nämnas prissänkningar på radioappa
rater och höjningar av prenumerations
avgifter för dagstidningar och en del vec
kotidningars lösnummerpriser. 

Pensionspristalet har socialstyrelsen be
räknat till oförändrat 125. 

Carl Öberg 
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The National Social Welfare Board, Statistical 
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S U M M A R Y 

Household car ownership and travelling 
expenses. 

Preliminary results of the 1958 cost-of-living 
survey. 

The paper is divided into two sections. The 
first gives the frequency of car-owing house
holds within different professional groups, 
types of household etc, and the second exam
ines household travelling expenses and other 
expenditure both in households with car and 
in households without car. The following table 
gives the percentage of car households as well 
as use of cars for private purposes within 
various occupational groups. 

Occupational Household Mileage Running 
group with car a year, costs per 

km1 

% km Kr. 
Wage-earners and 

salaried persons 33,0 8 850 0,16 
Farmers 48,0 6 410 0,16 
Other self-employed 

persons . . . . 55,6 6200 0,16 
All groups . . . 37,3 8 040 0,16 
1 Excluding cost for the purchase of the car. 

T o this can be added that on an average 
households with cars were greater than house
holds without, and that the total expenditure 
was greater in car-owning households than in 
households without cars. Relatively, households 
without cars had bigger expenses for, among 
other things, foodstuffs, alcoholic drinks, living 
accommodation and journeys with public trans
port and their own vehicles other than cars. 

O n the other hand, the total travelling ex
penses were larger in car-owning households 
than in households without cars (17 and 8 per 
cent of the total exoenditure respectively). 

Comparisons have also been made in travell
ing expenses and other expenditure between 
households with cars and those without which 
had more or less the same total average ex
penditure. As a result it can be shown that 
families with cars had offset their bigger 
travelling expenses by reducing most other 
items of expenditure. Page 377. 

STATISTISK INFORMATION 
I N D E X 

P e r i o d i c a l s u r v e y s 

Every month 
The consumer price index 
Employment and unemployment 

Most 
Every quarter recently in 
Wages for workers in industry . . this issue 
Turnover in the retail trade etc . 1959: Nov 
Data on house production . . . . 1959: Oct 
Aliens in Sweden 1959: Nov 

Every year 
National General Inheritance Fund 1959: Oct 
The work of the Child Welfare 
Boards 1958: 11 
General children's allowances . . 1959: March 
Housing construction 1959: Sept 
Day nurseries and nursery schools 1959: Febr 
Social assistance 1959: Nov 
Absenteeism at certain industrial 
firms 1959: May 
National Home-help Scheme . . . 1959: July 
Consumer prices in Sweden and 
abroad 1959: Aug 
Maternity assistance 1959: July 
Cases of intervention by the Temp
erance Boards 

Preliminary report 1959: June 
The work of the Temperance Boards 1959: March 
The clientele of the Temperance 
Boards 1959: April 
Social assistance and child welfare 
provided for aliens 1959: Oct 
The cost of social welfare and how 
it is financed 1959: April 
State expenditure for social purposes 1959: Febr 
Approved schools 1959: May 
Persons admitted into institutions 
for inebriates 1959: Sept 
State grants to homes for the aged 1959: July 
The number of places in homes 
for the aged and the number of 
inmates, etc 1959: May 
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Pressen samlad till konfe
rensen i riksdagshuset (öv 
att ta del av resultaten 
från 1958 års levnadskost
nadsundersökning 

Vad genomsnittssvensken spenderar 

på livsmedel, kläder, skor, T V , bilar, kylskåp och mycket annat kan man få upp
lysning om i novemberhäftet av Sociala Meddelanden, Statistisk Information. Tid
skriftsnumret redovisar de preliminära resultaten av den stora levnadskostnadsun
dersökning som socialstyrelsen i samverkan med statistiska centralbyrån gjort under 
år 1958. 

Fortsättning följer — var med om den! 
Den preliminära bearbetningen, vars första resultat nu framlagts, ar bara början 
på en ingående analys av det stora materialet. Bland redan påbörjade eller plane
rade delanalyser kan nämnas: 

1. Mera detaljerad uppdelning av konsumtionen på olika varor och tjänster inom 
olika yrken, hushållstyper, kommuntyper (städer, landsbygd) etc. 2. Konsumtio
nen hos löntagarhushåll inom olika kommuntyper. 3. Konsumtionen hos lantbru
kare med gårdar av olika storlek. 4. Konsumtionens storlek och sammansättning 
under olika delar av året. 5. Konsumtionens storlek och sammansättning inom hus
håll dar hustrun är resp icke ar förvärvsarbetande. 6. Konsumtionens sammansätt
ning inom olika inkomstgrupper. 7. Konsumtion per individ av kläder och skor 
samt vissa andra personliga artiklar inom olika åldrar. 8. Konsumtionens storlek 
och sammansättning inom familjer med olika antal barn och med hänsyn till yrke 
och kommuntyp. 9. Bostadens storlek och standard inom olika yrkesgrupper och 
hushållstyper. Förekomsten av egna hem. Samtliga dessa redovisningar kommer i 
Sociala Meddelanden, Statistisk Information. 

Sociala Meddelanden, Statistisk Informations uppgift är att snabbt föra ut till en 
större läsekrets aktuellt statistiskt informationsmaterial på det sociala området — 
cm socialvårdens verksamhet och kostnader, den samhälleliga barna- och ungdoms
vården, åldringsvården, nykterhetsvården etc. Vidare ge meddelanden om konsu
mentprisindex, om löne- och sysselsättningsförhållanden inom industrin, om detalj
handelns omsättning, om bostadsproduktionen etc. 

Statistisk Information utkommer med ett nummer i varje månad och kostar i 
helårsprenumeration endast 12 kronor, lösnummer 1:50. Prenumeration sker på 
posten (obs! dock inte som postabonnemang) eller i bokhandel eller direkt till 
AB Norstedt & Söner förlag. Stockholm 2. postgiro 93. 

N u tid att prenumerera på Sociala Meddelanden 
Priset för s a m p r e n u m e r a t i o n på Sociala Meddelandens bägge upplagor: 
Allmänna häftet och Statistisk Information är 25 kronor. 



Sakregister till år 1959 
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s 132 (april) 
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november 1958, s 153 (maj) 

Retroaktiva lönetillägg inom verkstadsindustri 
m m år 1959, s 316 (okt) 
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från arbetsgivarna, i varje häfte. — Omläggning 
av socialstyrelsens månatliga sysselsättnings
statistik, s 98 (mars). — Sysselsättningen inom 
industrin januari—februari 1959, s 133 (april) 

Sysselsättning och löner inom industrin i augusti 
1958, s 26 (jan); i november 1958, s 91 (mars). 
— Löneförhållandena för arbetare inom in
dustrin i februari 1959, s 197 (juni); i maj 
1959, s 290 (sept); i augusti 1959, s 397 (dec) 
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Allmänna arvsfonden budgetåret 1958/59, s 318 
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Daghem och förskolor, s 67 (febr) 
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Utbetalda barnbidrag under år 1958, s 107 (mars) 

BYGGNADSVERKSAMHET 

Bostadsbyggandet år 1958, s 269 (sept) 

Byggnadsverksamheten i städer och köpingar 
under tredje kvartalet 1958, s 34 (jan); under 
fjärde kvartalet 1958, s 87 (mars). — Bostads
byggandet under första kvartalet 1959 i städer, 
köpingar och cirka 300 landskommuner, s 193 
(juni); uppgifter om bostadsbyggandet under 
andra kvartalet 1959, s 305 (okt) 

DETALJHANDELSOMSÄTTNING 

Omsättningen inom detaljhandel m m under 
tredje kvartalet 1958, s 69 (febr); under fjärde 
kvartalet 1958, s 178 (maj); under 1 :a kvar
talet 1959, s 245 (aug); under 2:a kvartalet 
1959, s 362 (nov) 

DISPENSÄKTENSKAP 

Dispensäktenskap och skilsmässor, s 5 (jan) 

HEMHJÄLP 

Social hemhjälp 1958, s 217 (juli) 

HEMSKILLNADSÄRENDEN 

Medling vid hemskilmadsärenden i Göteborg, s 
45 (febr) 

KONSUMENTPRISER 

Konsumentpriserna i Sverige och i utlandet 1955 
—mars 1959, s 258 (aug) 

Konsumentprisindex, i varje häfte 

Det nya butiksurvalet för prisinsamlingen för 
konsumentprisindex, s 167 (maj) 

LEVNADSKOSTNADER 

Hushållens bilinnehav och reseutgifter. Prelimi
nära resultat av 1958 års levnadskostnadsun
dersökning, s 377 (dec) 

Levnadskostnadsundersökningen 1958. Vissa pre
liminära resultat, s 329 (nov) 

MÖDRAHJÄLP 

Mödrahjälpen år 1958, s 232 (juli) 

NYKTERHETSVÅRD 

Nykterhetsnämndernas ingripanden år 1958, s 196 
(juni) 

Nykterhetsnämndernas verksamhet under 1957, 
s 81 (mars) 

Nykterhetsvårdsklientelet under år 1957, s 141 
(april) 

På allmän vårdanstalt för alkoholmissbrukare in
tagna under år 1958, s 297 (sept) 
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OEEC 

Som statistiker vid OEEC, s 132 (april) 

SOCIALHJÄLP 

Socialhjälp och barnavård till utlänningar under 
år 1957, s 309 (okt) 

Socialhjälpen under år 1957, s 51 (febr). — Social
hjälpen under år 1958, s 353 (nov) 

SOCIALSTATISTIK 

Socialstatistiska frågor i FN, s 38 (jan) 

SOCIALVÅRDSKOSTNADER 

Socialvårdens kostnader och finansiering år 1957, 
s 127 (april) 

Statens utgifter för sociala ändamål 1959/60, s 49 
(febr) 

STATISTIK 

Gemensam nordisk statistik rörande barna- och 
ungdomsvård, s 238 (juli) 

TESTRESULTAT 

Testresultaten mot bakgrunden av olika sociala 
och demografiska data, s 113 (april) 

UNGDOMSVÅRD 

Ungdomsvårdsskolorna år 1958, s 161 (maj) 

UTLÄNNINGAR 

Arbetsanmälda utlänningar inom svensk sjöfart 
1 mars 1959, s 370 (nov) 

Utlänningar i Sverige. En översikt för år 1958 
och läget den 1 januari 1959, s 55 (febr); första 
kvartalet 1959 och läget den 1 april 1959, 
s 184 (maj); andra kvartalet 1959 och läget 
den 1 juli 1959, s 254 (aug); tredje kvartalet 
1959 och läget den 1 oktober 1959, s 365 
(nov) 

ÅLDRINGSVÅRD 

Statsbidrag till ålderdomshem, s 228 (juli) 

Ålderdomshemmen år 1957, s 157 (maj) 
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