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Uppgifter om bostadsbyggandet 
under tredje kvartalet 1960 

Angående primärmaterial till och uppläggning 
av följande redovisning hänvisas till Sociala 
Meddelanden, Statistisk Information, januari 
1960 (s 11). 

»Småhus» är den gemensamma benämning
en på enfamiljs- och tvåfamiljshus samt rad-
och kedjehus. övriga hus utgörs av flerfamiljs

hus och hus för huvudsakligen andra än bo
stadsändamål — »icke-bostadshus». Då antalet 
lägenheter i icke-bostadshus är ringa (mindre 
än en procent av den totala bostadsproduktio
nen) betecknas i följande tabeller alla andra 
hus än småhus som »flerfamiljshus». 

Tab 1. Antal lägenheter i inflyttningsfärdiga h u s i olika kommuner och kommungrupper 1 

Tab 2. Antal lägenheter i påbörjade hus i olika k o m m u n e r och kommungrupper 1 

1 Enligt den administrativa indelningen den 1 januari 1960. 
Boo, Botkyrka, Danderyd, Djursholm, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Märsta, Nacka, Saltsjöbaden, 

Sollentuna, Solna, Stocksund, Sundbyberg, Tyresö, Täby, Upplands-Väsby, österhaninge. 
Angered, Askim, Kungsbacka, Kungälv, Kållered, Landvetter, Lerum, Mölndal, Nödinge, Partilie, 

Råda, Skallsjö, Starrkärr, Säve, Torslanda, Tuve, Ytterby, Öckerö. 
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Tab 3. Antal lägenheter i inflyttningsfärdiga, påbörjade och pågående flerfamiljshus. 
Hela riket 

Tab 4. Antal lägenheter i inflyttningsfärdiga hos i städer med 30 000—100000 invånare1 

1 Enligt den administrativa indelningen den 1 januari I960. 
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Fördelningen på hushållstyper inom olika åldrar 

I levnadskostnadsundersökningen för år 
19581 redovisas uppgifter om konsumtio
nens storlek, varvid bl a särredovisning 
har skett för olika hushållstyper. Vid si
dan av dessa redogörelser har det intres
se att utnyttja materialet från undersök
ningen för en analys av hushållstyperna 
utan samband med hushållens konsum
tionsförhållanden. 

Föreliggande artikel omfattar en redo
visning dels av förekomsten av olika hus
hållstyper och dels av åldersfördelningen 
hos medlemmarna inom de olika hus-
hållstyperna. Tidigare har denna fråga 
behandlats beträffande personer i åldern 
67 år och däröver i en artikel om åldring
arnas fördelning på olika hushållstyper 
m m (Soc Medd, Stat Inf, november 
1960). Efterföljande redogörelse omfattar 
samtliga åldersgrupper. 

Då levnadskostnadsundersökningen en
dast omfattade privathushållen, ingår i 
materialet inga personer, som vid under
sökningstillfället var varaktigt intagna på 
anstalter, ålderdomshem etc. Ej heller in
går de män, som fullgjorde sin första 
värnpliktstjänstgöring. Samplet till un
dersökningen är så konstruerat, att det 
möjliggör skattningar rörande totalbe
folkningen. 

I tab 1 redovisas hushållens fördelning 
efter hushållstyp inom de tre kommun
typerna a) Stockholm, Göteborg, Malmö, 
b) övriga städer och köpingar samt c) 

1 En slutlig redogörelse for denna undersökning 
utkommer inom kort i form av publikationen 
»Hushållens konsumtion 1958», ingående i Sveriges 
officiella statistik. Preliminära rapporter frän un
dersökningen bar publicerats i Soc Medd 1958:12 
och Soc Medd, Stat Inf, november 1959. 

övriga kommuner. I tabellen anges dels 
antalet i undersökningen ingående hus
håll, dels det uppräknade antalet. Detta 
uppräknade antal är det man approxima
tivt skulle ha erhållit, om urvalsfraktio
nen i samtliga strata hade varit lika med 
den största förekommande urvalsfrak
tionen. 

Till samma hushåll har i levnadskost
nadsundersökningen hänförts personer, 
som hade gemensam bostad och helt eller 
delvis gemensam mathållning. Med min
deråriga barn avses de som undersöknings
året uppnådde högst 16 års ålder. Som 
studerande har räknats studerande barn 
i åldern 17—21 år, vilka var mantals
skrivna på det utlottade hushållets adress, 
även om vederbörande på grund av stu
dier vistades på annan ort. Till gruppen 
övriga hushåll har räknats varje hushåll, 
som förutom hushållsföreståndare, maka, 
minderårigt barn eller studerande även 
omfattade någon annan person. Således 
ingår här t ex hushåll med vuxna hem
mavarande barn och hushåll som består 
av ett par syskon. 

Som framgår av tab 1 utgjorde hus
hållstypen övriga hushåll en relativt stor 
andel av hushållen. Gruppen var, som 
antytts ovan, mycket heterogen till sin 
sammansättning. I tablån på nästa sida 
redovisas familjeställningen — dvs rela
tionen till hushållsföreståndaren — hos 
de till denna hushållstyp hörande hus
hållsmedlemmarna. Med hushållsföre
ståndare avses för gifta par mannen och i 
övrigt den äldste, såvitt ej annan person 
med hänsyn till ekonomiska eller andra 
skäl bör anses som hushållsföreståndare. 
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Av tablån framgår bl a att medlem
marna i övriga hushåll till nästan en fjär
dedel utgjordes av vuxna barn. Även 
minderåriga barn utgjorde en relativt 
stor andel. Däremot var personer med fa
miljeställningen far, mor, svärfar, svär
mor förhållandevis få. Tvågenerations-
hushåll syntes sålunda vara betydligt van
ligare än tregenerationshushåll i denna 
grupp. 

I tab 2 och 3 samt i diagrammet redo
visas fördelningen av män respektive 
kvinnor efter hushållstyp inom olika ål
dersgrupper. De ensamstående har här 

slagits samman till en grupp och likaså 
makar utan barn. Makar och minderåri
ga barn samt makar och studerande och 
ev minderåriga barn har redovisats till
sammans med fördelning efter antalet 
minderåriga barn. 

De minderåriga barnen, dvs åldersgrup
perna 0—6 och 7—16 år, återfanns na
turligtvis samtliga i hushållstyperna ma
kar med minderåriga barn och/eller stu
derande, ensamstående med minderåriga 
barn och/eller studerande samt övriga 
hushåll. Förskolebarnen fanns i större ut
sträckning än skolbarnen i den förstnämn-

Tab 1. Hushallens fördelning efter hushällstyp och kommuntyp 
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Tab 2. Procentuell fördelning efter hushållstyp inom olika åldersgrupper. 
Män 

da av dessa grupper. Endast en åttondel 
av förskolebarnen tillhörde gruppen öv
riga hushåll, medan en fjärdedel av skol
barnen hörde dit. Detta betingas natur
ligtvis bl a av att det i hushåll, där det 
fanns vuxna barn, var vanligare att det 
även fanns skolbarn än förskolebarn. 

Från och med nästa åldersgrupp repre
senteras även andra hushållstyper. Man 
börjar också urskilja anmärkningsvärda 
skillnader mellan männens och kvinnor
nas relativa fördelning. Av männen i ål
dern 17—21 år levde endast drygt en pro
cent som ensamstående, medan motsva-

Tab 3. Procentuell fördelning efter hushållstyp inom olika åldersgrupper. 
Kvinnor 
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PERSONERBNAS PROCENTUELLA FÖRDELNING EFTER HUS-
HÅLLSTYP INOM OLIKA ÅLDERSGRUPPER 

rande siffra för kvinnorna var fem gånger 
så stor. Kvinnornas tidigare giftermåls
ålder avspeglar sig också i tabellen. Be
träffande hushållstyperna med minder
åriga barn och/eller studerande må upp
märksammas, att åldersgruppen 17—21 
år dels utgjordes av studerande barn, dels 
av unga föräldrar. De flesta torde dock 
ha varit studerande, åtminstone bland 
männen. Männen i denna åldersgrupp 
hörde i större utsträckning än kvinnorna 
till gruppen övriga hushåll, vilket torde 
innebära, att de bodde kvar längre i för
äldrahemmet. 

I de följande åldersgrupperna, 22—39 
år, återfanns de flesta kvinnorna i hus
hållstyperna makar med minderåriga barn 
och/eller studerande, medan männen 
ännu i åldern 22—29 år, liksom i den fö
regående åldersgruppen, till relativt stor 
del tillhörde gruppen övriga hushåll. 

Från 40-årsåldern ökade återigen till
hörigheten till hushållstypen övriga hus
håll, såväl bland männen som bland kvin
norna. Detta torde betingas av att veder-
börandes barn då i stor utsträckning vuxit 
upp men bodde kvar i hemmet. Dessutom 
hade föräldrar och svärföräldrar uppnått 
sådan ålder, att de kanske behövde vård 
och därför flyttat samman med sina barn. 

Från 50-årsåldern ökade även den pro
centuella andelen ensamstående, i synner
het bland kvinnorna. Beträffande perso
ner i åldern 67 år och däröver kan ob
serveras, att en tredjedel av kvinnorna 
var ensamstående men endast en knapp 
femtedel av männen. 

I tab 4 och 5 redovisas för var och en 
av hushållstyperna ensamstående, makar 
utan bam och övriga hushåll hushålls
medlemmarnas fördelning på olika åld
rar. 
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Tab 4. Procentuell fördelning efter ålder 
inom olika hushållstyper. Exklusive makar 
och ensamstående med minderåriga barn 
eller studerande. 
Män 

Man kan utgå från att de ensamstå
ende kan uppdelas i tre kategorier, näm
ligen personer som ännu ej gift sig, men 
som kommer att göra det, personer som 
hela livet igenom lever ensamma och per
soner som varit gifta, men som genom 
dödsfall eller skilsmässa blivit ensamma. 
Den första och sista gruppen torde vara 
av större storleksordning än den mellersta. 
Detta antyds också av redovisningen i tab 
5. Beträffande männen verkar denna ten
dens mindre utpräglad. Den omständig
heten att männen i större utsträckning än 

kvinnorna tycktes bo kvar i hemmet tills 
de gifte sig spelar naturligtvis in här. 

Makar utan barn kan likaså uppdelas 
i tre kategorier, nämligen unga makar, 
som ännu ej hunnit få barn, makar som 
ej kan eller vill få barn och äldre makar, 
vilkas barn redan lämnat hemmet. 

Tab 5. Procentuell fördelning efter ålder 
inom olika hushållstyper. Exklusive makar 
och ensamstående m e d minderåriga barn 
eller studerande. 
Kvinnor 

De i gruppen övriga hushåll ingående 
personerna befann sig huvudsakligen i 
åldrarna 7—29 och 40—59 år, vilket in
nebär att de till stor del utgjordes av vux
na barn och deras föräldrar. 

Maj-Britt Karlsson 
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Sysselsättning inom industrin1 

Tab 1. Sysselsättning inom industrin september—oktober 1960 

Tab 2. Indextal (uträknade enligt kedjemetod, oktober 1959 = 100) för antal anställda 
arbetare (exkl permitterade) september 1959—oktober 1960 

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 1960 
(s 93—95). Utförligare redogörelser återges dels i Meddelande från socialstyrelsens byrå för löne- och 
sysselsättningsstatistik (adress Birger Jarls torg 14, Stockholm 2) och dels i Arbetsmarknadsstatistik, 
utgiven av Arbetsmarknadsstyrelsen (adress Lindhagensgatan 74, Stockholm 12). 
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Tab 3. Antal i augusti—oktober 1960 under en vecka avgångna resp nyanställda arbetare 
samt antal arbetare m e d deltidsarbete resp korttidsarbete i procent av hela antalet 
arbetare, s o m varit i arbete under den redovisade avlöningsperioden 
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Konsumentprisindex för november 1960 

Konsumentprisindex för november 1960 
har av socialstyrelsen beräknats till 160 
(1949 = 100) mot 159 för oktober. Med 
två decimaler är talet för november 
159,81 mot 159,17 för oktober. Indexta
len för de olika huvudgrupperna av va
ror och tjänster för tidigare beräknings
tillfällen återges i tab 1. 

Prisförändringar på enskilda varuslag 
märks i första hand inom gruppen livs
medel, vilken stigit med 0,7 procent. Höj
da priser har noterats för bland annat 
smör, kalvkött, fläsk, charkuterivaror och 
fisk, medan däremot mjölk och kaffe m m 
har gått ner i pris. 

Inom bränsleposten beror uppgången 
på ökade priser på ved, kol och koks och 
inom undergruppen inventarier och hus-
geråd på högre glas- och porslinspriser. 

Inom övriga huvudgrupper kan bland 
prisstegringarna nämnas höjda notering
ar för biljetter till biografer och idrotts
tävlingar samt för bussresor. 

Prisutvecklingen under de senaste må
naderna för vissa undergrupper av varor 
och tjänster belyses av indextalen i tab 2. 

Pensionspristalet har beräknats till 130, 
och därmed får folkpensionärer m fl yt
terligare ett indextillägg fr o m februari 
1961. 

Inga Tammelin 

Tab 1. Konsumentprisindex 1950—november 1960 (år 1949 = 100) > 

1 Indextalen för varje kvartal och månad 1950—1959 se SocM 1957: 4, s 255, och 1958: 3, s 191, 
samt SocM, Stat Inf 1959, s 104, och 1960, s 67. 
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Tab 2. Indextal för olika delposter år 1959 och september—november 1960 samt 
talens procentuella förändringar december 1959—november 1960 
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Statens utgifter för sociala ändamål 1961/62 

Sedan årets statsverksproposition nu fram
lagts, har i följande tablå statens beräk
nade socialutgifter för budgetåret 1961/62 
under femte huvudtiteln (socialdeparte
mentet) och elfte huvudtiteln (inrikesde
partementet) redovisats tillsammans med 
motsvarande utgifter i riksstaten för bud
getåret 1960/61. En jämförelse visar att 

socialdepartementets utgifter beräknas öka 
med 220 milj kronor eller 4,9 %. De 
automatiska utgiftsökningarna utgör 151 
milj kronor och de icke-automatiska 69 
milj kronor. 

Huvudtiteln domineras liksom tidigare 
av fem stora utgiftsposter, nämligen an
slagen till allmänna barnbidrag, sysselsätt-
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Sociala utgifter i statsbudgeten 1960/61 och 1961/62 
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ningsfrämjande åtgärder och arbetslös
hetsförsäkring, bostadssubventioner samt 
bidragen till sjukkassor och folkpensioner. 
I riksstaten för innevarande budgetår om
fattar dessa utgiftsområden tillsammans 
4 254 milj kronor och för nästa budgetår 
beräknas de till 4 446 milj kronor, dvs i 
båda fallen omkring 94 % av huvudti
telns totalsumma. 

Under anslagen till mödrahjälp, social
hjälp, barnavård m m beräknas emeller
tid en minskning av allmänna barnbidrag 
med 11 milj kronor på grund av minskat 
antal barn i bidragsberättigande ålder. 
Därjämte bortfaller i enlighet med tidi
gare beslut den nuvarande särskilda me
delsanvisningen till avlöningar till hem
vårdarinnor. Under arbetsmarknadsansla
gen föreslås höjningar med drygt 33 milj 
kronor till ytterligare intensifiering av yr
kesutbildningen av handikappade och ar
betslösa, medan anslagen till arbetslöshets
försäkringen beräknas minska med 28 
milj kronor. Beträffande anslagen till bo
stadsbyggande m m ligger den största ut
giftsökningen, 65 milj kronor, på ansla
gen till ränteeftergifter å vissa bostads
lån. Kostnadsökningen för bostadsrabat
ter beräknas till 20 milj kronor och an
slaget för bostadsförbättringsverksamhet 
räknas upp från 22 till 29 milj kronor. 
Under anslagen till sjukförsäkring, folk
pensionering m m beräknas automatiska 
ökningar av bidragen till sjukkassor med 

20 milj kronor och till folkpensioner med 
90 milj kronor, bl a till följd av befolk
ningsförskjutningen mot högre åldersgrup
per samt kostnaderna för ytterligare ett 
indextillägg. 

De sociala utgifterna under inrikesde
partementet beräknas öka med 67 milj 
kronor eller 12,6 %. Den största ökning
en, 48 milj kronor, avser anslaget till 
sjukvårdsanstalter. 

Statens utgifter för sociala ändamål un
der de senaste 25 åren, fr o m budget
året 1937/38 t o m 1961/62, framgår av 
diagrammet. Med undantag för det se
naste året ligger uppgifterna i riksstaten 
för resp år till grund för detta. Vid pe
riodens början uppgick utgifterna till 260 
milj kronor, motsvarande 25 % av de 
egentliga statsutgifterna, mot vid perio
dens slut 5 320 milj kronor, motsvarande 
36 % av de beräknade egentliga stats
utgifterna. 

Från den nivå som hade nåtts under 
slutet av 1930-talet, 25 %, ägde under 
de första krigsåren en kraftig nedgång 
rum till följd av de ökade försvarskost
naderna. Vid mitten av 1940-talet ökade 
så återigen socialutgifternas andel av de 
egentliga statsutgifterna kraftigt. Maxi
mum, 38 %, nåddes för budgetåret 1948/ 
49. En viss nedgång ägde sedan rum till 
1952/53, men sedan dess har i stort sett 
en stabilisering skett. 

Britta Belo 
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Ålderdomshemmens driftkostnader år 1958 

I publikationen Socialhjälpen 1958 
(SOS) har tidigare redovisats antalet ål
derdomshem, vårdtagare och platser samt 
vissa data rörande personalen vid hem
men. I denna artikel skall lämnas några 
sammanfattande resultat rörande hem
mens driftkostnader.1 

År 1958 var antalet ålderdomshem 
1 363 med tillhopa 40 385 platser. I ef
terföljande tablå presenteras antalet hem 
och antalet platser på olika slags avdel
ningar. 

Driftkostnaderna avser alla löpande 
utgifter för hemmen utom kapitalkostna
der, dvs räntor, amorteringar och avskriv-
1 På grund av speciella skäl hann denna del av 
redogörelsen ej färdigställas i tid för att kunna 
ingå i årsboken för 1958 och kommer därför att 
inflyta i 1959 års publikation. År 1959 företogs 
ingen statistisk undersökning rörande ålderdoms
hemmen, utan nästa undersökning kommer att 
avse år 1960. 

ningar samt kostnader för nybyggnad och 
förbättring av fastigheter. Endast utgif
ter som täckts av ålderdomshemmens 
stat har redovisats. I detta avseende före
ligger emellertid en del olikheter mellan 
kommunerna i fråga om sättet för redo
visningen. Så kan t ex utgifter för be
klädnad eller läkarvård för vårdtagarna i 
en del fall ha upptagits på ålderdoms
hemmets stat och i andra fall ha fått be
lasta den öppna socialvården. Vidare re
dovisas lönekostnaderna i vissa fall brutto 
och i.andra fall netto, dvs med avdrag 
för den ersättning som personalen lämnat 
för naturaförmåner i form av fri bostad, 
kost etc. 

De totala driftkostnaderna för ålder
domshemmen utgjorde år 1958 drygt 200 
milj kr, vilket innebär en ökning med 
nära 20 % sedan den närmast föregåen
de undersökningen, som avsåg år 1956 (se 
tab 1). Av de olika posterna har framför 
allt hyror, löne- och pensionskostnader 
samt utgifter för läkarvård och medicin 
stigit. Minskade utgifter redovisas för 
flit- och fickpengar samt för beklädnad. 

Tab 1. Ålderdomshemmens driftkostnader 
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Tab 2. Driftkostnader på å lderdomshemmens olika avdelningar 

Av tab 2 framgår driftkostnaderna på 
ålderdomshemmens olika avdelningar. I 
de egentliga ålderdomshemmen är även 
inräknade de sjukavdelningar som ej er
hållit stats- eller landstingsbidrag utan 
drivs helt av kommunerna. Vissa hem 
med specialavdelningar har ej kunnat sär-
redovisa de olika avdelningarnas kostna
der och upptas därför i en särskild grupp 
under rubriken »Egentligt ålderdomshem 
med ej särredovisad specialavdelning». 

Den största posten utgjorde avlöningar 
och arvoden, som uppgick till mer än 
hälften av de sammanlagda kostnaderna 
för samtliga avdelningar. På sinnessjuk-
och kronikeravdelningarna utgjorde lö
nerna en något större andel än på övriga 
avdelningar. Utgifter för kosthållet var 
den näst största posten och uppgick till 
mellan 14 och 20 % a v totalkostnaderna. 
Här uppvisar sinnessjuk- och kronikerav
delningar lägre andel än övriga avdel
ningar. I övrigt föreligger inga större 
skillnader mellan olika typer av avdel
ningar i fråga om kostnadernas fördel
ning på olika poster. 

I det följande redovisas kostnaderna 
brutto per vårddag utan avdrag för in
komster av olika slag. Av efterföljande 
tablå framgår kostnaderna på olika av
delningar på ålderdomshemmen 1956 och 
1958 samt ökningen mellan de båda åren. 

Som synes ställde sig specialavdelning
arna betydligt dyrare än de egentliga 
hemmen, huvudsakligen beroende på be
hovet av större och mera kvalificerad 
vårdpersonal. 

På grund av det ringa antalet special
avdelningar kommer analysen i det föl
jande att begränsas till de egentliga ål
derdomshemmen. Kostnaderna per vård-
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Tab 3. Kostnaderna per vårddag i hem 
m e d olika platsantal 

dag inom olika dyrortsgrupper framgår 
av efterföljande tablå. 

Skillnaderna mellan dyrortsgrupperna 
låg helt naturligt huvudsakligen på avlö
ningar, pensioner etc, men även andra 
poster uppgick till väsentligt högre belopp 
i högsta dyrort än i den lägsta. Beträf
fande kosthållet1 förelåg emellertid inga 
nämnvärda skillnader. Totalkostnaden per 
vårddag i dyrort 2 utgjorde ungefär två 
tredjedelar av kostnaden i dyrort 5. 

Av tab 3 framgår kostnaden per vård
dag för hem av olika storlek. Den lägsta 
kostnaden per vårddag redovisas för hem 
med 20—30 platser och för de allra mins
ta hemmen. Man bör emellertid ha i min
net, att de stora hemmen framför allt 
återfinns i högre dyrorter, vilket givetvis 
påverkar lönekostnaderna. I fråga om 
kostnadsförändringarna sedan 1956 fram
går, att den största kostnadsökningen har 

Tab 4. Utgifterna per vårddag för egentliga 
ålderdomshem av olika ålder på landsbygd 
och i städer 

drabbat hemmen med 20—30 platser, vil-, 
ka ju låg lägst i fråga om kostnad per 
vårddag, och även de större hemmen med 
76—100 platser uppvisade en ungefär lika 
stor ökning. 

Kostnaden per vårddag för hem av oli
ka ålder framgår av tab 4 med fördelning 
på landsbygd och städer. Genomgående 
var landsbygdshemmen billigare i drift, 
vilket väl till övervägande delen beror på 
lägre lönekostnader i lägre dyrort. Den 
högsta kostnaden redovisas för hemmen 
byggda 1900 eller tidigare med 16,19 kr 
per vårddag, närmast följda av de nyaste 
hemmen med 15,43 kr. 

I tablån på nästa sida presenteras de 
olika utgiftsposterna i kr per vårddag för 
hem byggda före respektive efter 1947 års 
ålderdomshemsreform. De nyare hem
mens kostnader låg omkring 3 % högre 
än de äldre hemmens. År 1956 var skill
naden ca 8 %. 

Att utgifterna för underhåll av fastig
het och inventarier var större i de äldre 
hemmen är helt naturligt. I fråga om 
andra kostnader spelar placeringen i dyr
ort en viss roll, i det att de nyare hem
men i större utsträckning är belägna på 
platser i högre dyrortsgrupp. Därjämte är 
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1 Häri är även matkostnaderna för personalen 
inräknade. Detta kan beräknas höja matkontot 
med omkring 20 %. 



Driftkostnader för äldre och nyare hem 

de nyare hemmen i regel utrustade med 
mera personal. 

Av tab 5 framgår vårdkostnaden på 
landsbygd och i städer i olika län. De 

Tab 5. Utgifter (i kr) per vårddag för egent
liga ålderdomshem, länsvis pä landsbygd 
och i städer 

högsta kostnaderna redovisas för Stock
holms stad (20,29 kr) och län (16,74) 
samt för Norrbottens län (16,58), medan 
Kristianstads län och Kalmar län låg 
lägst med omkring 12,50 kr per vårddag. 

Hemmens finansiering 

I tab 6 på nästa sida presenteras inkoms
terna med fördelning på olika inkomst
källor. För de egentliga ålderdomshem
men och sinnessjukavdelningarna uppgår 
vårdavgifterna till 41 respektive 34 % 
av inkomsterna och kommunernas tillskott 
till omkring hälften. På kronikeravdel
ningarna är landstingsmedlen domineran
de (58 fe), och vårdavgifter och kom
munala tillskott stannar vid 18 respekti
ve 17 %. Storleken av de kommunala till
skotten för egentliga ålderdomshem med 
olika platsantal framgår av efterföljande 
tablå. 

Som synes föreligger inga större varia
tioner med hänsyn till hemmens storlek, 
bortsett från att de medelstora hemmen 
på 16—30 platser tycks kräva ett något 
lägre tillskott än övriga hem. 

Slutligen ges i tab 7 en sammanfattan
de översikt över utgifter och inkomster 
för olika typer av avdelningar på ålder
domshemmen. 
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Tab 6. Ålderdomshemmens inkomster 

Tab 7. Utgifter och inkomster samt kommunernas tillskott (i kr) per vårddag för olika 
avdelningar vid ålderdomshemmen 
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Utlänningar i Sverige 

EN ÖVERSIKT FÖR FJÄRDE KVARTALET 1 9 6 0 OCH LÄGET DEN 1 JANUARI 1961 

Nedanstående översikt är liksom tidigare 
redogörelser beträffande utlänningar i 
Sverige grundad på statistik utarbetad 
inom statens utlänningskommission. När
mast föregående kvartalsöversikt framla
des i novemberhäftet av Sociala Medde
landen 1960. 

Utlänningar med uppehållstillstånd. En
ligt 27 § utlänningskungörelsen 4 juni 
1954 äger utlänning icke uppehålla sig i 
riket längre tid än tre månader utan att 
inneha gällande uppehållstillstånd. Stad
gandet gäller dock ej medborgare i Dan
mark, Finland, Island eller Norge och ej 
heller för utlänningar som innehar bosätt
ningstillstånd. Vidare må erinras om att 
barn under 16 år i regel är införda i för-

Tab 1. Uppehållstillstånd för utlänningar 

åldrarnas pass, varvid särskilt uppehålls
tillstånd inte utfärdas. Som framgår av 
tab 1 uppgick antalet gällande uppehålls
tillstånd den 1 januari 1961 till 48 104. 
Detta innebär en ökning sedan den 1 ok
tober 1960 med 1 528 men en minskning 
sedan den 1 januari 1960 med 1 393. Till 
en del beror minskningen på naturalisa-
tioner. För vissa nationaliteter framträder 
naturalisationens inverkan på antalet up
pehållstillstånd mycket starkt, särskilt om 
jämförelsen utsträcks längre bakåt i tiden. 
Sålunda uppgick antalet uppehållstill
stånd inom den baltiska folkgruppen den 

1 januari 1946 till 25 977 mot 4 776 vid 
sistlidna årsskifte. Det må beaktas att siff
rorna också påverkas av bl a emigration. 

Naturaliserade utlänningar. Under fjärde 
kvartalet 1960 har 2 109 utlänningar bli
vit svenska medborgare, varav 1 933 ef
ter Kungl Maj :ts beslut. Av dessa var 704 
resp 669 under 18 år. Beträffande fördel
ningen efter förutvarande nationalitet kan 
nämnas, att 554 finländare, 511 tyskar, 
258 balter, 199 danskar, 124 norrmän och 
83 polacker förvärvat svenskt medborgar
skap under det här redovisade kvartalet. 
Under hela år 1960 förvärvades svenskt 
medborgarskap av sammanlagt 8 452 per
soner, bland vilka fanns 2 448 finländare, 

2 017 tyskar, 1151 balter, 616 danskar, 
417 norrmän och 301 polacker. 

Födda och avlidna utlänningar. Enligt de 
uppgifter som under fjärde kvartalet 
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Tab 2. Arbetsanmälda utlänningar i Sverige per den 1 januari 1961, fördelade 
efter yrkesgrupp och nationalitet 
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1960 inkommit till utlänningskommissio
nen var antalet avlidna utlänningar 125, 
medan antalet av utländska kvinnor i 
Sverige födda barn uppgick till 1 083. Av 
barnen hade 382 finländsk, 161 tysk, 159 
dansk, 111 norsk och 54 ungersk nationa
litet. 

Utlänningar på den svenska arbetsmark
naden. Enligt utlänningskungörelsen ålig
ger det envar som anställt utlänning i sin 
tjänst att inom tjugofyra timmar efter 
anställningens tillträdande göra skriftlig 
anmälan härom till polismyndigheten i 
orten. Vid anställningens upphörande 
skall arbetsgivaren inom samma tidrymd 
göra motsvarande avanmälan. Anmäl
ningsskyldighet föreligger i fråga om 
samtliga utländska arbetstagare som fyllt 
16 år, oavsett om arbetstillstånd erfordras 
eller ej. På grundval av till utlännings
kommissionen inkomna arbetsanmälnings-
kort — som även passerar länsarbets
nämnderna (bl a i och för yrkeskodifie-
ring) — företas vid varje kvartalsskifte 
en räkning av antalet arbetsanmälda ut
länningar. I det följande framläggs resul
taten av den per den 1 januari 1961 
verkställda räkningen. 

Som framgår av tab 2 uppgick det to
tala antalet arbetsanmälda utlänningar 
den 1 januari 1961 till 114 123, vilket in
nebär en minskning med 1 204 under 
fjärde kvartalet 1960. En jämförelse med 
årsskiftet 1959/60 visar däremot en ök
ning med nära 8 200 personer. Ökningen 
ä r härvid främst att hänföra till den fin
ländska arbetskraften. 

Av de arbetsanmälda var 75 533 män 
och 38 590 kvinnor. Under fjärde kvarta
let 1960 har antalet män minskat med 
223 och antalet kvinnor med 981. Den 
sedan den 1 januari 1960 redovisade ök
ningen fördelar sig på ca 6 800 manliga 
och ca 1 400 kvinnliga arbetstagare. 

Icke mindre än 42 % av de utländska 

arbetstagarna var av finländsk nationali
tet. Tillsammans utgjorde det nordiska 
inslaget 68 % av den utländska arbets
kraften. Bland de i tab 2 och 3 icke re
dovisade nationaliteterna kan nämnas ne-
derländare (1093) , schweizare (931), 
jugoslaver (913), britter (904), spanjo
rer (823) och fransmän (422). 

Nedgången i de arbetsanmäldas antal 
under fjärde kvartalet 1960 utgjorde to
talt sett endast 1 %. Minskning har fram
för allt skett inom de sysselsättningsmäs-
sigt sett säsongkänsliga verksamhetsgre
narna hotell- och restaurangverksam
het (—2 487), konstnärlig verksamhet 
(—878) samt elevpraktikarbete (—756) . 
Minskningarna får emellertid bl a ses mot 
bakgrunden av den i föregående kvar
talsöversikt påpekade eftersläpningen i 
avanmälningsförfarandet inom ifrågava
rande verksamhetsområden. De största ök
ningarna föreligger inom malmbrytning 
och metallindustri ( + 1416) samt skogs
bruk ( + 950). Ökningen inom gruppen 
malmbrytning och metallindustri är av 
praktiskt taget samma storlek som den 
under närmast föregående kvartal redo
visade. För industrin som helhet har un
der fjärde kvartalet 1960 antalet arbets
anmälda utlänningar ökat med drygt 
1500. 

Antalet finländare visar en fortsatt ök
ning. Under det här redovisade kvartalet 
ökade antalet arbetsanmälda finländare 
med 1 045. Några större förändringar i 
fråga om de danska och de norska ar
betstagarnas totalantal föreligger inte un
der redovisningsperioden. Antalet tyskar 
har minskat med nära 1 000, vilket inne
bär en återgång till den för den 1 juli 
1960 redovisade nivån. 

Ett ökat antal finländare redovisas 
framför allt inom skogsbruk ( + 789) 
samt malmbrytning och metallindustri 
( + 795). Sistnämnda ökning fördelar sig 
på 578 män och 217 kvinnor. Även för 
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Tab 3. Arbetsanmälda utlänningar i Sverige per den 1 januari 1961, fördelade 
efter län och nationalitet 

norrmännens del förelåg en ökning inom 
skogsbruket ( + 188). 

Länsuppgifter över antalet arbetsan-
mälda utlänningar återfinns i tab 3. De 
största ökningarna under kvartalet före
ligger inom Västmanlands län ( + 303 ), 
Jämtlands län ( + 175) och Västernorr-
lands län ( + 134). Dessa ökningar sam
manhänger främst med de ovan konstate
rade ökningarna inom metallindustrin och 
skogsbruket. Det är också dessa län som 
uppvisar de största nettotillskotten av fin
ländsk arbetskraft. Nämnvärda minsk
ningar har inträffat endast inom Stock
holms stad, Malmöhus län samt Göte
borgs och Bohus län och beror där främst 

på ett minskat antal arbetsanmälda ut
länningar inom hotell- och restaurangyr
kena samt nöjesbranschen. 

I fråga om gruppen malmbrytning och 
metallindustri förelåg den största ökning
en, liksom under föregående kvartal, inom 
Västmanlands län, där det redovisade net
totillskottet uppgick till 335. Inom Stock
holms stad och län var ökningen inom 
nämnda yrkesgrupp 227 resp 309. Anta
let arbetsanmälda utländska skogsarbeta
re ökade inom Västernorrlands län med 
271, inom Jämtlands län med 246 samt 
inom Värmlands län med 143. 

Lennart Hellestedt 
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Omsättningen inom detaljhandel m m 
3:e kvartalet 19601 

Tab 1. Indextal2 (2:a kvartalet 1955 = 100) för omsättningen (försäljningens värde) inom 
enskild detaljhandel m m 2:a kvartalet 1957—3:e kvartalet 1960 

Indextal (2:a kvartalet 1955 = 100) för 

1 Se anm under tab 5, s 36. — « Indextalen fr o m l:a kvartalet I960 har beräknats med utgångs
punkt från omsättningsbelopp i vilka allmän varuskatt ingår. 
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Tab 2. Indextal1 för omsättningen (försäljningens värde) inom enskild detaljhandel m m 
under 3:e kvartalet och l:a—3:e kvartalen 1960 samt uppräknade försäljningssummor 

34 

1 Se not 2, tab 1. 
2 Uträknade enligt uppgifter från identiska företag. 
3 Uträknade enligt kedjemetod. 



Tab 3. Indextal1 för omsättningen (försäljningens värde) inom enskild detaljhandel m m 
under 3:e kvartalet och 1»—3:e kvartalen 1960, exklusive och inklusive 
omsättningen i vissa större varuhus 

Tab 4. Indextal1 för omsättningen (försäljningens värde) inom konsumentkooperativ detalj
handel m m under 3:e kvartalet och l:a—3:e kvartalen 1960 samt 
uppräknade försäljningssummor 
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1 Se not 2, tab 1. — 2. 3 Se resp not, tab 2. 

1 Se not 2, tab 1. — -• 3 Se resp not, tab 2. — 4 De av varuhusen särredovisade varugrupperna 
upptas under resp bransch. 



Tab 5. Indextal1 (2:a kvartalet 1955 = 100) för omsättningen (försäljningens värde) inom 
vissa branscher av enskild och konsumentkooperativ detaljhandel m m 
4:e kvartalet 1956—3:e kvartalet 1960 

1 Se not 2, tab 1. — Indextalen har uträknats enligt kedjemetod. De för varje kvartal för enskild 
resp konsumentkooperativ detaljhandel beräknade indextalen med närmast föregående kvartal som 
bas har vägts samman med de uppräknade försäljningsbeloppen som vikter. 

Anm. Beträffande statistikens uppläggning hänvisas till Sociala Meddelanden 1956: 2 och 1958: 2 
samt till Sociala Meddelanden, Statistisk Information 1959: februari. 

Fr o m jämförelsen mellan l:a och 2:a kvartalen 1960 har adressregistret för statistiken beträffande 
enskild detaljhandel m m utökats med ett kompletterande urval av 221 försäljningsställen. Urvalet 
grundades på en i november 1959 företagen partiell komplettering av styrelsens »butiksregister», 
vilken omfattade samtliga de områden, där komplettering företagit i augusti 1955 resp juni 1956. 
I städer med kvartersurval uttogs med ledning av uppgifter från lokala myndigheter om byggnads
verksamheten 1953—1959 slumpmässigt ett antal kvarter som tidigare ej ingått i urvalet, varefter 
man gjorde en undersökning av beståndet av försäljningsställen i dessa kvarter. Kompletteringen 
genomfördes delvis i samarbete med statens pris- och kartellnämnd. 

Det register som användes vid insamlingen av uppgifter för jämförelsen mellan 2:a och 3:e kvartalen 
1960 omfattade 4 486 företag (firmor och försäljningsställen) inom enskild detaljhandel m m. Be
arbetningsbara svar erhölls från 2 980 företag (66 %) . Inom egentlig detaljhandel var svarsfrekvensen 
66 %, för restauranger m m 75 % och för betjäningsställen 61 %. 

Uppgifter rörande omsättningen inom konsumentkooperativ detaljhandel m m under tredje kvar
talet 1960 erhölls från 191 till Kooperativa förbundet anslutna konsumtionsföreningar, Svenska Sko
industri AB m fl. Bland dessa uppgiftslämnare förekom ej något bortfall. 

I de redovisade omsättningsbeloppen skulle enligt anvisningarna allmän varuskatt ingå. 

Jonas Elmdahl 

SUMMARY 

State expenditures for social purposes 1961162 
According to the Budget bill now presented to 
the Riksdag an account for the estimated 
State social expenditures for 1961/62 finan
cial year under the Estimates for the Ministry 
of Social Affairs, Labour and Housing and the 
Estimates for the Ministry of the Interior and 
Health has been rendered together with cor
responding expenditures in the State budget 
for 1960/61 financial year. A comparison 
shows that the expenses of the Ministry uf 
Social Affairs etc are calculated to increase 
by 220 million Swedish crowns or 4.9 per 
cent. The automatic increases of the expenses 
amount to 151 million Swedish crowns and 
the non automatic to 69 million Swedish 
crowns. 

As earlier the Estimates for the Ministry of 
Social Affairs etc are dominated by five big 

expense items, viz. the grants for general 
childrens allowances, employment promoting 
measures and unemployment insurance, hous
ing subventions and allowances to sickness 
benefit societies and old age pensions. In the 
state budget for the present financial year 
these categories of expenses represent together 
4,254 million Swedish crowns and for the next 
budget year they are estimated at 4,446 mil
lion Swedish crowns, i. e. in both cases about 
94 per cent of the total amount of the Esti
mates for the Ministry of Social Affairs etc. 

Under the grants for maternity assistance, 
social assistance, child care etc a reduction of 
general childrens allowances of 11 million 
Swedish crowns is, however, estimated on ac
count of the reduced number of children in 
the age entitled to these allowances. 

Under the labour market grants, increases 
of well 33 million Swedish crowns are proposed 
for further intensification of professional train-

Cont on p 40 
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Konsumentprisindex för december 1960 

Konsumentprisindex för december 1960 
har av socialstyrelsen beräknats till 160 
(1949 = 100) eller samma tal som för 
november. Med två decimaler är talet för 
december 160,23 mot 159,81 för novem
ber. Indextalen för de olika huvudgrup
perna av varor och tjänster för tidigare 
beräkningstillfällen återges i tab 1. 

Prisförändringar för enskilda varuslag 
märks i första hand inom gruppen livs
medel, som har stigit med 0,4 procent. 
Höjda priser har noterats för bland an
nat mejeriprodukter och kött, medan där
emot fläsk och socker m m har gått ner i 
pris. 

Inom gruppen alkoholhaltiga drycker 
och tobak beror uppgången på höjt pris 
på pilsner. Diverseposten har stigit med 
en enhet på grund av taxeändringen på 
drosktrafik och höjda hemhjälpslöner. 
Inom övriga huvudgrupper har prisför
ändringarna varit obetydliga. 

Prisutvecklingen under de senaste må
naderna för vissa undergrupper av varor 
och tjänster belyses av indextalen i tab 2. 

Pensionspristalet har beräknats till oför
ändrat 130. 

Inga Tammelin 

Tab 1. Konsumentprisindex 1950—december 1960 (år 1949 = 100) ' 

1 Indextalen för varje kvartal och månad 1950—1959 se SocM 1957: 4, s 255, och 1958: 3, s 191, samt 
SocM, Stat Inf 1959, s 104, och 1960, s 67. 
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Tab 2. Indextal för olika delposter år 1959 och 1960, oktober—december 1960 samt 
talens procentuella förändringar december 1939—december 1960 
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1 Beräknad på indextal med två decimaler. Siffran O anger en förändring mindre än en halv 
procent. 



Sysselsättning inom industrin1 

Tab 1. Sysselsättning inom industrin oktober—november 1960 

Tab 2. Indextal (uträknade enligt kedjemetod, november 1959 = 100) för antal anställda 
arbetare (exkl permitterade) oktober 1959—november 1960 

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 1960 
(s 93—95). Utförligare redogörelser återges dels i Meddelande från socialstyrelsens byrå för löne- och 
sysselsättningsstatistik (adress Birger Jarls torg 14, Stockholm 2) och dels i Arbetsmarknadsstatistik, 
utgiven av Arbetsmarknadsstyrelsen (adress Lindhagensgatan 74, Stockholm 12). 
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Tab 3. Antal i september—november 1960 under en vecka avgångna resp nyanställda arbetare 
s a m t antal arbetare med deltidsarbete resp korttidsarbete i procent av hela antalet 
arbetare, s o m varit i arbete under den redovisade avlöningsperioden 

Cont from p 36 
ing of handicapped and unemployed, while it 
is appreciated that the grants for unemploy
ment insurance will go down with 28 million 
Swedish crowns. With regard to allowances 
for dwelling house building etc the largest 
increase in expenses, 65 million Swedish 
crowns, is to be referred to interest remis
sions on certain accommodation loans. The cost 
increase for accommodation reductions is esti
mated at 20 million Swedish crowns, and the 
grant for accommodation improvement activity 
is calculated to rise from 22 to 29 million 
Swedish crowns. Under the grants to sick in
surance, old age pensioning etc automatic in
creases of the allowances to sickness benefit 
societies are calculated to 20 million Swedish 
crowns, and to old age pensions to 90 million 
Swedish crowns, owing to, amongst other things, 
the change of the population towards older 
age groups and the expenses for another index 
allowance. 

I t it calculated that the social expenses 
under the Ministry of the Interior and Health 
will increase by 67 million Swedish crowns or 
12.6 per cent. The biggest increase, 48 million 
Swedish crowns, refers to the grant for hospi
tal. (Page 21.) 

Working costs for the homes for the aged in 
1958 
In 1958 the number of the homes for the aged 
was 1,363 with together 40,385 places. The 

total working costs for them were well 200 
million Swedish crowns for 1958, which means 
an increase of almost 20 per cent since the im
mediately preceding investigation, which re
ferred to the year 1956. Of the various items, 
especially rents, salary and pension costs as 
well as expenses for medical care and medicine 
have increased. Reduced expenses are stated 
for money for application and pocket money 
and for clothing. 

The largest item was represented by salaries 
and fees which amounted to more than half 
of the total costs for all departments. Expenses 
for the fare was the next greatest item and 
amounted to between 14 and 20 per cent of 
the total costs. There are no greater differences 
between different types of departments with 
regard to the repartition of the costs on dif
ferent items. 

The gross costs per care day was on an 
average 15.48 Swedish crowns — in a home 
for the aged properly speaking 15.03, in wards 
for mentally sick persons 20.20 and in wards 
for chronic invalids 22.11 Swedish crowns. 

For the homes for the aged properly speak
ing and the wards for the mentally sick the 
care expenses amount to 41 respectively 34 per 
cent of the income, and the contributions of 
the municipalities to about the half. For the 
wards for chronic invalids the county grants 
dominate (58 per cent) and the municipal 
contributions are limited at 18 respectively 17 
per cent. (Page 24.) 

Pris 1,60 KUNGL. BOKTR.STHLM 1961 610696 
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Barnavårdsnämndernas verksamhet under år 1959 

PRELIMINÄR REDOGÖRELSE 

Barnavårdsmannaförordnanden. En av 
barnavårdsnämndens uppgifter är at t för
ordna barnavårdsmän och utöva tillsyn 
över deras verksamhet. Under år 1959 till
kom drygt 25 000 förordnanden, fördela
de på 7 500 för iä-barn och 17 863 för uä-
barn. Det totala antalet barnavårdsman
naförordnanden vid slutet av år 1959 var 
131 311. 

Den i ovanstående tablå redovisade ök
ningen av antalet barnavårdsmannaför
ordnanden under senare år kommer som 
syns till större delen på iä-barnen. Deras 
antal har sedan år 1952 ökat med 68 %. 

Huvudanledningen till att barnavårds-
man förordnats för iä-barn är äktenskaps

skillnad samt hemskillnad (drygt 90 c/o 
av de nytillkomna barnen) . Andra anled
ningar, såsom söndring, föräldrars död 
etc, spelar däremot en mycket ringa roll. 

Fastställande av faderskap. En av barna
vårdsmannens funktioner är att söka få 
faderskapet till uä-barn fastställt. Beträf
fande de ca 91 000 uä-barnen vid 1959 
års slut hade faderskapet fastställts för 
91 c/c av barnen. Till största delen hade 
detta skett genom erkännande (86 %ï 
och i resten av fallen genom dom. 

Av de ca 8 000 barn för vilka fader
skapet ej fastställts var närmare hälften 
(49 c/c) under 2 år. Dessutom kan näm
nas at t ungefär 6/10 av de barn för vilka 
faderskapet ej fastställts bor i städerna. 

Barnavårdsmän. Vid slutet av år 1959 
var antalet barnavårdsmän 1 564 mot 
1 619 året innan. Som framgår av nedan
stående tablå har minskningen av antalet 
barnavårdsmän oavbrutet foitsatt sedan 
början av 1940-talet. 
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Antalet förordnanden (dvs barn) per 
barnavårdsman har ökat mycket kraftigt 
och är nu i städerna mer än 3 ggr större 
och på landsbygden mer än 4 ggr större 
än år 1940. Detta torde sammanhänga 
med, speciellt beträffande städerna, att 
kommunala tjänstemän har barnavårds-
mannaskap som huvudsaklig syssla. För 
övrigt bör påpekas att kvinnornas andel 
starkt ökat inom detta område. Vid slutet 
av år 1959 var ca 49 % av barnavårds
männen kvinnor. 

Bidragsförskott. Underlåter fader till 
uä-barn och frånskilda kvinnors barn att 
betala fastställt underhållsbidrag, kan bar
navårdsnämnden förskottera bidraget. 
Antalet barn för vilka dylika bidragsför
skott utbetalades under året var ca 69 000. 
Deras antal har som syns av efterföljande 
tablå ökat kraftigt under senare år. An
talet bidragsmottagare under år 1959 var 
drygt 52 000. 

De barn som erhöll bidragsförskott var 
till ca 53 °/c födda inom äktenskapet. Den
na andel är betydligt större i städerna 
(58 o/v) än på landsbygden (43 %). 

Fäderna till barn för vilka bidragsför
skott utgår är återbetalningsskyldiga. Un
der år 1959 inbetalade 39 000 fäder sam
manlagt 18,9 milj kr. Detta motsvarar ca 
hälften av det utbetalda beloppet. 

Utfyllnadsbidrag. För barn utgående 
familjerättsliga underhållsbidrag, vilka 
understiger 720 kr om året, kan under 

vissa förutsättningar »utfyllas» av allmän
na medel. Under år 1959 har i utfyll
nadsbidrag utbetalats sammanlagt 4,6 
milj kr till 34 500 barn. 

Arbetsföreläggande. Enligt Bvl kan för
sumliga föräldrar, vilkas barn omhänder
tagits, samt föräldrar, som försummat 
fastställd bidragsskyldighet, erhålla ar-
betsföreläggande. Under år 1959 besluta
des om arbetsföreläggande i 1 521 fall. 
varav 1 457 för försummad bidragsskyl
dighet. Drygt 50 % av dessa gjorde där
vid inbetalningar för att fullgöra sin skyl
dighet. Under år 1959 begärde barna
vårdsnämnderna dessutom handräckning 
för inställande till arbete efter beslut om 
arbetsföreläggande i 643 fall. Av dessa 
hade 240 beviljats under året. 

Förebyggande åtgärder. Barnavårds
nämndernas centrala uppgift enligt bar-
navårdslagen är att vid behov ingripa för 
att bereda skydd, vård eller uppfostran åt 
barn och ungdom antingen genom före
byggande åtgärder eller genom omhän
dertagande samt att utöva tillsyn över 
fosterbarnsvården. 

Förebyggande åtgärder berör vanvår
dade och vanartade barn och ungdomar 
under 21 år i de fall barnavårdsnämnden 
anser rättelse möjlig utan att de behöver 
skiljas från hemmet. Dessa åtgärder om
fattar övervakning, förmaning till föräld
rar, varning till barnet, ordnande av sys
selsättning o dyl. Kombination av flera 
åtgärder är vanlig. Under år 1959 var 
15 296 barn och ungdomar föremål för 
förebyggande åtgärder mot 12 464 föregå
ende år. Det innebär en ökning på över 
20 %. Ökningen kommer nästan uteslu
tande på åtgärden övervakning. 

Av de 10 780 barn, för vilka förebyg
gande åtgärder beslöts under året, var 
80 % fyllda 13 år och endast 4 % under 
skolåldern. Motsvarande siffror för år 
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1958 var 77 % resp 6 %. Vidare framgår 
av materialet att förebyggande övervak
ning beslöts för 4 305 barn och att av des
sa 3/4 var pojkar. 

Skyddsuppfostran. Visar sig de förebyg
gande åtgärderna vara utan gagn eller 
nytta, kan barnavårdsnämnden omhän
derta barnet för skyddsuppfostran. Det 
antal barn och ungdomar som omhänder
togs under år 1959 var 1 698. Som föl
jande tablå visar var antalet nytillkomna 
större under år 1959 än under år 1958. 
Det totala antalet omhändertagna år 1959 
var 8 106. 

Av de vid årets slut kvarvarande bar
nen och ungdomarna var 60 % pojkar. 
Beträffande åldersfördelningen bland de 
nytillkomna barnen var 73 % över 13 år 
mot endast 53 °/o år 1952. En förskjut
ning i åldersfördelningen mot högre åld
rar har sålunda skett under senare år. I 
detta sammanhang kan nämnas att den 
genomsnittliga vårdtiden var 4,9 år i de 
fall då skyddsuppfostran upphört under 

året, vilket är obetydligt kortare än 1952 
då den genomsnittliga vårdtiden var 5,2 
år. 

Den vanligaste orsaken till omhänder
tagande för skyddsuppfostran under 1959 
var vanart (64 %) jämfört med vanvård 
och fara för vanart som vardera angavs i 
drygt 1/5 av fallen. De omhändertagna 
barnen hade till 35 % placerats i enskilt 
hem. Denna andel var dock betydligt hög
re för samtliga vid årets slut kvarvaran
de (54 % ) . Detta beror på att en stor 
del av barnen under en övergångstid pla
cerats på barnhem för att sedermera få 
vård i enskilt hem. Ungefär 1/5 av bar
nen har överlämnats till ungdomsvårds
skola för vård. 

Samhällsvård. Om ett barn under 16 år 
utsätts för nöd i hemmet, är övergivet el
ler på grund av kroppslig eller andlig 
sjukdom eller svaghet är i behov av vård 
utom hemmet, skall sådant barn omhän
dertas för samhällsvård. På grund av 
nämnda orsaker omhändertogs 9 349 barn 
under år 1959. Totalt sett var 23 350 
barn omhändertagna för samhällsvård 
under redovisningsåret. Antalet samhälls-
vårdade har som framgår av efterföljan
de tablå minskat något under de senaste 
åren såväl absolut som relativt. 

Vad beträffar åldersfördelningen för 
de nytillkomna barnen var ca 1/3 under 
2 år och ungefär lika många över 7 år. 
Av samtliga den 31/12 kvarvarande 
samhällsvårdade barn var däremot 2/3 i 
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eller över skolåldern. Vidare kan näm
nas att ca 60 % av de kvarvarande bar
nen kom från ofullständiga hem, dvs 
modern var ogift, frånskild, änka eller 
död. 

Av de under 1959 nytillkomna barnen 
hade majoriteten (63 °/o) erhållit vård 
på barnhem, vilket dock för de stora fler
talet blott är en övergångsform. Av 
samtliga den 31/12 kvarvarande barn 

vårdades drygt 3 /4 i enskilt hem och öv
riga på barnhem eller annan anstalt 
(sjukhus, anstalt för psykiskt efterblivna 
etc). 

För ca 9 000 barn upphörde samhälls-
vården under år 1959. Den genomsnitt
liga vårdtiden för dessa barn var drygt 
2 år. 

Marianne Elg 

Utbetalda barnbidrag under år 1960 

Av sammanställningen framgår, att all
männa barnbidrag under år 1960 utbe
talats med ett nettobelopp av 812 960 138 

kronor, vilket innebär att barnbidrag un
der året utgått för omkring 1 806 580 
barn. 

M Runhem 
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Socialhjälp och barnavård till utlänningar 

under år 1958 

Socialdepartementet har från länsstyrel
serna inhämtat uppgifter om socialhjälp 
och barnavård, som under år 1958 läm
nats utlänningar och för vilka ersättning 
lämnats av staten. En sammanställning 
av uppgifterna visar, att understöd utgått 
till 5 468 familjer och ensamstående med 
ett sammanlagt belopp av 4 605 000 kr. 
I förhållande till år 1957 innebär detta en 
viss uppgång såväl i fråga om antalet 
hjälpta som beträffande de utgivna un
derstödsbeloppens summa. Motsvarande 
siffror år 1957 utgjorde nämligen 4 895 
resp 4 100 000. Fördelningen år 1958 på 
olika nationaliteter är denna (1957 års 
siffror inom parentes). 

Det genomsnittliga understödsbeloppet 
var emellertid oförändrat eller i runt tal 
840 kr. 

De nu nämnda siffrorna bör lämpligen 
ses i relation till antalet utlänningar i ri
ket vid utgången av år 1958. Sedan pass
friheten för nordbor genomförts, kan to
talantalet utlänningar i riket ej exakt an
ges. Enligt uppskattningsvis gjorda beräk
ningar torde de uppgå till omkring 

260 000 vid 1958 års början. I denna 
siffra ingår minderåriga samt utlänning
ar som tillfälligt vistas här. Antalet ar-
betsanmälda 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 3,0 c/o av socialnämn
dernas och barnavårdsnämndernas sam
manlagda understödskostnader under 
1958, vilka uppgick till 152,1 milj kr. 

Understödsverksamhetens omfattning i 
olika län framgår av följande samman
ställning. 

Ossian Larnstidt 
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Preliminära uppgifter om bostadsbyggandet under 

fjärde kvartalet och hela år 1960 

Angående primärmaterial till och upp
läggning av följande redovisning hänvisas 
till Sociala Meddelanden, Statistisk Infor
mation, januari 1960 (s 11). 

»Småhus» är den gemensamma benäm
ningen på enfamiljs- och tvåfamiljshus 
samt rad- och kedjehus. Övriga hus ut
förs av flerfamiljshus och hus för huvud

sakligen andra än bostadsändamål — 
»icke-bostadshus». Då antalet lägenheter i 
icke-bostadshus är ringa (mindre än en 
procent av den totala bostadsproduktio
nen) betecknas i följande tabeller alla 
andra hus än småhus som »flerfamiljs
hus». 

Tab 1. Antal lägenheter i inflyttningsfärdiga hus i olika kommuner och kommungrupper1 

1 Enligt den administrativa indelningen den 1 januari 1960. 
2 Boo, Botkyrka, Danderyd, Djursholm, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Märsta, Nacka, Saltsjöbaden, 
Sollentuna, Solna, Stocksund, Sundbyberg, Tyresö, Täby, Upplands-Väsby, Österhaninge. 

Angered, Askim, Kungsbacka, Kungälv, Kållered, Landvetter, Lerum, Mölndal, Nödinge, Partilie, 
Råda, Skallsjö, Starrkärr, Säve, Torslanda, Tuve, Ytterby, Öckerö. 
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Tab 2. Antal lägenheter i påbörjade hus i olika kommuner och kommungrupper 1 

Tab 3. Antal lägenheter i inflyttningsfärdiga, påbörjade och pågående flerfamiljshus. 
Hela riket 

1 Enligt den administrativa indelningen den 1 januari 1960. 
- Se not till tab 1. 
3 » » » » 1. 
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Tab 4. Antal lägenheter i inflyttningsfärdiga hus i städer med 30 000—100000 invånare1 

1 Enligt den administrativa indelningen den 1 januari 1960. 

Tab 5. Antal lägenheter i inflyttningsfärdiga hus. Länsvis 
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Löneförhållandena för arbetare inom industri 

i november 1960 

Sedan flera år tillbaka har socialstyrelsen 
från företag inom industrin fyra gånger 
om året inhämtat uppgifter om av arbeta
re under en avlöningsperiod (som regel i 
kvartalets mellersta månad) uppburen lö
nesumma och utförda arbetstimmar. På 
grundval av dessa uppgifter har beräk
ningar gjorts rörande förändringarna i ar
betarnas genomsnittliga timförtjänster se
dan närmast föregående undersöknings
tillfälle och sedan motsvarande undersök
ningstillfälle föregående år. För varje un
dersöknings resultat har redogjorts i So
ciala Meddelanden (senast i SocM, Sta
tistisk Information, december 1960). 

Från och med år 1959 begärs uppgifter 
till ovannämnda statistik (den s k kvar
talsstatistiken) liksom till sysselsättnings
statistiken1 (den s k månadsstatistiken) 
från ett antal företag som utvalts enligt 
ett stickprovsförfarande. Från en förteck
ning över ca 7 500 företag (firmor eller 
arbetsställen), som insänt uppgifter till 
socialstyrelsens sysselsättningsstatistik i 
februari 1958, samt från en förteckning 
över ca 1 750 företag, som vid jämförelse 
med kommerskollegii register över indu
striföretag ej kunnat återfinnas i social
styrelsens register, har samtliga företag 
med över 25 anställda arbetare utvalts 
och vart tionde av övriga företag. Där
jämte har från en förteckning över ca 
1 400 företag i styrelsens register, vilka ej 
lämnat uppgifter till sysselsättningsstati
stiken i februari 1958, verkställts ett ur-

1 Jfr SocM, Statistisk Information, april 1960, 
s 93. 

val av företag efter samma grunder. In
alles erhölls på detta sätt 4 496 företag. 
En utförligare redogörelse för det använ
da urvalsförfarandet har lämnats i SocM, 
Statistisk Information, juni 1959, s 197. 

De för kvartalsstatistiken erforderliga 
uppgifterna om utbetalda lönesummor 
och utgjorda arbetstimmar inhämtades 
under år 1960 på ett rapportkort, som in
nehöll uppgifter om a) av arbetare under 
en avlöningsperiod (som regel i kvartalets 
mellersta månad) uppburen lönesumma 
och utförda arbetstimmar (med fördel
ning på de tre grupperna vuxna manliga 
arbetare, vuxna kvinnliga arbetare samt 
minderåriga arbetare plus lärlingar) och 
b) antal arbetare som varit i arbete un
der hela eller del av den redovisade avlö
ningsperioden. I lönesummorna skulle en
ligt anvisningarna ingå övertidsersättning, 
skifttillägg, ackordsöverskott m m, men 
ej semesterlön eller semesterersättning, 
helgdagslön eller helgdagsersättning (dvs 
lön som enligt avtal utgår till timavlöna-
de arbetare för vissa bestämda helgda
gar), ersättningar vid sjukdom, olycksfall 
o dyl. För tidigare avlöningsperioder ut
betalda lönebelopp, som föranletts av 
retroaktiva lönebestämmelser i nyingång-
na avtal, skulle ej medtas. 

I allmänhet avser uppgifterna friståen
de arbetsställen. I några fall redovisas 
dock flera arbetsställen tillhopa. Redovis
ningsenheterna betecknas i denna redogö
relse som »företag». 

Förändringarna i arbetarnas förtjäns
ter sedan föregående undersökningstillfäl-
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Tab 1. Indextal (augusti 1960 = 100 och november 1959 = 100) för genomsnittlig 
timförtjänst för arbetare inom industri i november 1960 
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Tab 1 (forts). Indextal för genomsnittlig timförtjänst för arbetare inom industri i november 1960 

Tab 2. Genomsnittliga timförtjänster, kr, i november 1960 för vuxna manliga 
industriarbetare i olika dyrortsgrupper 
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Tab 3. Indextal (november 1959 = 100) för genomsnittlig timförtjänst för arbetare 
inom industri i Stockholm i november 1960 

len belyses av indextal, vilka beräknats 
med användande av uppgifter för sådana 
företag som lämnat uppgifter vid båda de 
undersökningstillfällen som jämförelsen 
avser. Företag, för vilka uppgifter erhål
lits endast vid det ena av de två under
sökningstillfällena, har således ej medta
gits. För varje industrigrupp har man be
räknat två genomsnittliga timförtjänster, 
en för vartdera undersökningstillfället, så
som kvoten mellan lönesumma och tim-
summa för en vecka. Indextalen har där
efter erhållits genom att timförtjänsterna 
vid det aktuella (senare) undersöknings
tillfället uttryckts i procent av motsva
rande timförtjänster vid det tidigare un
dersökningstillfället. Såväl lönesummor 

som timsummor vid företag som utvalts 
med sannolikheten 1/10 har vid dessa be
räkningar multiplicerats med 10. 

Inom flera industrigrupper förekom
mer ackordsarbete som sträcker sig över 
flera 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 den
na period kan komma att utbetalas först 
senare. Så t ex sammanhänger de relativt 

höga indextalen i tab 1 (augusti 1960 = 
100) för vuxna manliga arbetare och 
samtliga arbetare inom gruppen »järn-
och stålmanufaktur» och de relativt låga 

Tab 4. Indextal (febr 1947 = 100) för genomsnittlig timförtjänst för arbetare 
(män, kvinnor, minderåriga) inom industri 
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indextalen i samma tabell (augusti 1960 
= 100) för gruppen »cementvarufabri-
ker» med att stora ackordsöverskott redo
visats i november 1960 av ett företag in
om den förra gruppen och i augusti 1960 
av två företag inom den senare gruppen. 
Det bör även erinras om att den norma
la veckoarbetstiden ibland (t ex då fria 
lördagar förekommer under sommaren) 
varierar under året utan motsvarande 
variationer i lönen (veckolön, månads
lön) . Vid bedömningen av här redovisa
de indextal bör man beakta dessa om
ständigheter, liksom möjligheten av at t 
primäruppgifterna i vissa fall icke sam
manställts i full överensstämmelse med 
anvisningarna. 

I tab 1 återges indextal, som visar de 
beräknade timförtjänsternas förändring
ar från augusti till november 1960 och 
från november 1959 till november 1960. 
De förstnämnda indextalen grundas på 
uppgifter från 3 258 företag och de sist
nämnda på uppgifter från 3 004 företag. 

I tab 2 återges genomsnittliga timför-
tjänster för vuxna manliga arbetare i 

SUMMARY 

Wages in mining and manufacturing in No
vember 1960 
The Social Welfare Board collects quarterly 
reports from establishments in mining and 
manufacturing concerning payrolls and hours 
worked, relating to one pay period in each 
quarter. 

On the basis of these reports calculations 
have been made concerning the changes of 
average hourly earnings of wage-earners since 
the survey next preceding and since the cor
responding survey during the preceding year. 

Table 1 gives data on changes of average 
hourly earnings from August to November 1960 
and from November 1959 to November 1960 
and on average hourly earnings of adult male 
and female workers in November 1960. For 
adult male workers the average hourly earnings 
increased by 2.2 per cent from August to No
vember 1960 and by 8.4 per cent from No
vember 1959 to November 1960. 

In table 2 the average hourly earnings of 

olika industrigrupper med fördelning på 
dyrortsgrupper. 

Förändringarna mellan november 1959 
och november 1960 i de genomsnittliga 
timförtjänsterna för vuxna arbetare i 
Stockholm framgår av indextalen i tab 3. 

Tab 4 visar löneutvecklingen sedan 
augusti 1958 för samtliga arbetare (män, 
kvinnor och minderåriga). Indextalen i 
denna tabell har beräknats enligt den s k 
kedjemetoden. Vid beräkningen av index
talen för februari 1959 och februari 1960 
har hänsyn ej tagits till senare utbetalda 
retroaktiva lönetillägg. För gruppen 
»verkstadsindustri m m» företogs år 1959 
och 1960 stickprovsundersökningar be
träffande de retroaktiva lönetilläggens 
storlek. I anslutning härtill erhölls index
talen 261,1 resp 274,1 för den genom
snittliga timförtjänsten inklusive retroak
tiva lönetillägg i februari 1959 resp i feb
ruari I960.1 

Carl Y:son Hermelin 

i Jfr SocM, Stat Inf, sept 1959 s 294, okt 1959 
s 316 och okt 1960 s 306. 

adult male workers in November 1960 are 
shown for different cost-of-living zones. 

The changes from November 1959 to No
vember 1960 of average hourly earnings of 
adult male workers in Stockholm are shown 
by the index numbers in table 3. 

The wage development since August 1958 for 
all categories of wage-earners (male and fe
male adults and juveniles) is illustrated by 
the index numbers in table 4. These index 
numbers are calculated in accordance with 
the so-called chain method. Retrospective 
wage supplements are not included in the 
quarterly reports. In the years 1959 and 1960 
the Social Welfare Board has conducted special 
sample surveys on retrospective wage supple
ments in the group " verkstadsindustri m m" 
(engineering industries etc). In this connection 
the index numbers 261.1 and 274.1 (February 
1947 = 100) were computed for average 
hourly earnings of wage earners in the group 
mentioned in February 1959 and February 
1960, respectively, including retrospective 
wage supplements. 
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Konsumentprisindex för januari 1961 

Konsumentprisindex för januari 1961 har 
av socialstyrelsen beräknats till 161 (år 
1949 = 100) mot 160 för december 1960. 
Med två decimaler är talet för januari 
160,77 mot 160,23 för december 1960. 

Januariindex baseras på en omräkning 
av decembertalet, som företas varje år. 

Denna har bl a inneburit, att de s k väg-
ningstalen reviderats med hänsyn till den 
privata konsumtionen av varor och tjäns
ter under år 1960 samt att bostadsposten 
omräknats enligt en särskild undersökning 
av hyrorna och kostnaderna för egnahem. 
Omräkningen av decembertalet medförde 

Tab 1. Vägningstal i promille för konsumentprisindex 1960—1961 
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Tab 2. Konsumentprisindex 1950—januari 1961 (år 1949 = 100) ' 

1 Indextalen för varje kvartal och månad 1950—1959 se SocM 1957: 4, s 255, och 1958: 3, s 191, samt 
SocM, Stat Inf 1959, s 104, och 1960, s 67. 

ingen ändring av det till helt tal avrun
dade totalindextalet. De reviderade väg-
ningstalen återfinns i tab 1. 

I tab 2 redovisas årsmedeltalen av in
dextalen för de olika huvudgrupperna 
och för totalindex åren 1950—1960 samt 
motsvarande indextal för varje månad 
januari 1960—januari 1961. 

Prisförändringar för enskilda varuslag 
mellan december 1960 och januari 1961 
märks bl a inom livsmedelsposten. Höj
da priser har noterats för mjöl, smör, 
margarin, ost, kött m m, medan däremot 
t ex färsk skinka, sidfläsk och djupfryst 
spenat har gått ner i pris. 

Den huvudsakliga anledningen till 
uppgången av index beror emellertid på 
den generella hyreshöjning som trädde i 
kraft den 1 januari 1961. Bränslepostens 

uppgång beror på höjt pris på eldnings
olja. 

Bland beklädnadsvarorna har prissänk
ningar förekommit allmänt. Inom övriga 
huvudgrupper har prisförändringarna 
varit rätt obetydliga med undantag för 
lokalresor med buss och spårvagn och 
förortstrafik med järnväg, där taxehöj
ningar ägt rum. 

Prisutvecklingen under de senaste må
naderna för vissa undergrupper av varor 
och tjänster belyses av indextalcn i tab 3. 

Uppgången av konsumentprisindex or
sakar en höjning av pensionspristalet från 
130 till 131. Ökningen medför denna 
gång ingen ändring av indextilläggen på 
folkpensionerna. 

Prisutvecklingen under de tre senaste 
åren belyses av diagrammet. Av de sex 
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Tab 3. Indextal för olika delposter är 1960 och november 1960—januari 1961 samt 
talens procentuella förändringar december 1960—januari 1961 

1 Beräknad på indextal med två decimaler. Siffran 0 anger en förändring mindre än en halv 
procent. 
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KONSUMENTPRISINDEX 
ÅR I949=100 
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huvudgrupperna av varor och tjänster i 
konsumentprisindex ligger indextalet för 
kläder och skor alltjämt lägst med index
tal mellan 129 och 131 och därnäst kom
mer kurvan för inventarier och husgeråd 
endast omkring 10 enheter högre. Ök
ningen under 3-årsperioden var vardera 
5 % för dessa grupper. Den största steg
ringen sedan 1949 och även under tiden 
januari 1958—januari 1960 uppvisar 
gruppen alkoholhaltiga drycker och to
bak, som under de senaste tre åren gått 
upp med 26 enheter eller 17 %, till störs
ta delen beroende på skattehöjningar. 
Därnäst kommer livsmedel med en upp
gång sedan januari 1958 av 15 indexen

heter motsvarande 9 %. Ett medelläge in
tar kurvorna för bostad, bränsle och lyse 
samt diverse med en ökning på tre år av 
vardera 6 %. Vad slutligen totalindex 
beträffar visar den fr o m april 1958 
t o m juli 1959 oförändrat indextal, var
efter en mindre höjning inträffade mot 
slutet av 1959. Mellan december 1959 
och januari 1960 stegrades sedan totalin
dex med drygt 3 % beroende på den se
dan 1 januari införda omsättningsskat
ten. Därefter har uppgången under 1960 
fram till januari 1961 varit relativt obe
tydlig. Den totala stegringen för total
index sedan januari 1958 uppgår till 8 %. 

Inga T ammelin 
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Sysselsättning inom industrin1 

Tab 1. Sysselsättning inom industrin november—december 1960 

Tab 2. Indextal (uträknade enligt kedjemetod, december 1959 = 100) för antal anställda 
arbetare (exkl permitterade) november 1959—december 1960 

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 1960 
(s 93—95). Utförligare redogörelser återges dels i Meddelande från socialstyrelsens byrå för löne- och 
sysselsättningsstatistik (adress Birger Jarls torg 14, Stockholm 2) och dels i Arbetsmarknadsstatistik, 
utgiven av Arbetsmarknadsstyrelsen (adress Lindhagensgatan 74, Stockholm 12). 
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Tab 3. Antal i oktober—december 1960 under en vecka avgångna resp nyanställda arbetare 
samt antal arbetare med deltidsarbete resp korttidsarbete i procent av hela antalet 
arbetare, s o m varit i arbete under den redovisade avlöningsperioden 

Trycklov 23 mars 1961 Pris Kr 1,60 KUNGL. BOKTR. STHIM 1961(10100 
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Fosterbarns skol- och yrkesutbildning 

I det följande redogörs för en av social
styrelsen utförd undersökning av skol- och 
yrkesutbildning samt vissa därmed sam
manhängande faktorer för en årskull 16-
åriga fosterbarn. Uppgifterna avser för
hållandena under oktober månad 1958. 
Undersökningen har utförts av dåvaran
de amanuensen Bengt Sjöberg som ock
så lett bearbetningen av materialet. Se
dan han slutat sin anställning vid styrel
sen, har författaren till denna artikel slut
fört undersökningen. 

Bakgrund och syfte. Fosterbarnen består 
som bekant av två huvudkategorier, näm
ligen dels barn som efter omhändertagan
de av barnavårdsnämnden placerats i en
skilda hem, och dels barn som på enskilt 
initiativ — vanligen av modern •— place
rats i ett fosterhem. I fråga om båda des
sa grupper av barn kan det befaras, att 
de i mindre utsträckning än andra barn 
kommer i åtnjutande av skolundervisning 
utöver det obligatoriska minimum. 

För att hindra att fosterbarnen i detta 
hänseende blir eftersatta, uppmanas bar
navårdsnämnderna att »verka för att fos
terbarn erhåller den utbildning, som med 
hänsyn till barnets anlag och övriga om
ständigheter finnes lämplig» (1924 års 
Bvl 53 § ). När det gäller omhändertagna 
barn finns vissa möjligheter att bevilja 
stipendier och studiebidrag, men beträf
fande ej omhändertagna fosterbarn finns 
en hel del övrigt att önska. 

Målet ar som nämnts att fosterbarn 
skall få samma utbildning som övriga 
barn. Någon egentlig statistik, som bely
ser i hur stor utsträckning fosterbarnen 
och därvid speciellt de ej omhändertagna 
fosterbarnen fått någon yrkesutbildning, 

finns inte, bortsett från vissa uppgifter i 
en fosterbarnsundersökning som gjordes 
av Allmänna barnhuset 1952—53 och pu
blicerades i Sociala Meddelanden 1956 
nr 8 under rubriken »Hur går det för 
fosterbarnen?» Undersökningen omfatta
de ca 1 000 barn fördelade över hela lan
det och födda under åren 1921—34. Av 
de barn, om vilka uppgifter om utbildning 
lämnats (60 % av samtliga), uppgavs 
29 % ha erhållit utbildning utöver folk
skola. 

Med anledning av bristen på tillfreds
ställande uppgifter om fosterbarnens ut
bildning framfördes under sommaren 
1958 från Allmänna barnhuset, i vars 
verksamhet bland annat ingår att bidra
ga till yrkesutbildningen för fosterbarn, 
önskemål om en statistisk undersökning 
av dessa spörsmål. I anledning av barnhu
sets förslag beslutade socialstyrelsen i ok
tober 1958 att en statistisk undersökning 
med huvudsakligt syfte att belysa foster
barns skol- och yrkesutbildning skulle 
företas. Därutöver skulle även kostnader
na för yrkesutbildningen samt kommu
nernas ev stipendie- och bidragsverksam
het undersökas. Undersökningen, som be
gränsades till att omfatta endast en års-
grupp fosterbarn, skulle genomföras med 
barnavårdsnämndernas hjälp. Undersök
ningen skulle få karaktären av intervju
undersökning. 

Undersökningens omfattning och mate
rialet. Barnavårdsnämnderna lämnar år
ligen statistiska uppgifter till socialstyrel
sen rörande alla fosterbarn under 16 år. 
Då barnen fyller 16 år upphör såväl till
synen enligt de särskilda bestämmelserna 
om fosterbarnsvård som samhällsvården. 
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Vanligen upphör barnavårdsnämndernas 
kontakt med barnen samtidigt. Med an
ledning härav ansågs att äldre fosterbarn 
ej borde ingå i undersökningen. Det be
slutades att undersökningen skulle omfat
ta alla barn som var eller varit fosterbarn 
under år 1958 och var födda år 1942. 

Det slutliga undersökningsmaterialet 
överensstämmer ej fullt med vad ovan 
sagts. Av praktiska skäl måste urvalet 
göras på följande sätt: alla barn som en
ligt den till socialstyrelsen insända sta
tistiska redogörelsen för år 1957 angetts 
både vara födda år 1942 och vårdade i 
enskilt hem skulle ingå i materialet. Un
dersökningsmaterialet kom på så sätt att 
omfatta drygt 2 600 fosterbarn. Hur des
sa fördelade sig mellan landsbygd och 
städer framgår av efterföljande tablå. Att 
undersökningen ansetts böra omfatta ett 
så stort material berodde främst på kra
vet av att få så stor grupp »studerande», 
att variationerna i skol- och yrkesutbild
ningen för olika kategorier fosterbarn 
skulle kunna belysas. 

Som nämnts kom materialet ej att in
nehålla alla år 1942 födda barn som un
der någon del av år 1958 varit foster
barn. Bortsett från brister i registret in
går inte heller av Stockholms stad om
händertagna barn utplacerade i annan 
kommun, enär dessa ej ingår i barna
vårdsnämndernas register, och ej heller 
under år 1958 nytillkomna fosterbarn. 
Däremot är medtagna alla de barn för 
vilka tillsynen eller fosterhemsvistelsen 
upphört redan under år 1957. Antalet 

barn i de nämnda grupperna torde emel
lertid vara ringa. 

Urvalet av fosterbarnen har gjorts på 
socialstyrelsen. För varje utvalt barn re
gistrerades följande från barnavårds
nämndernas statistikblanketter hämtade 
identifieringsdata: det i 1957 års blan
kett angivna registreringsnumret på bar
net, dess födelsedatum, kön och börd samt 
i förekommande fall även den paragraf 
enligt vilken barnet varit omhändertaget. 

Blanketter och intervjuare. De båda ka
tegorierna av fosterbarn, nämligen dels 
omhändertagna barn placerade i enskilt 
hem inom kommunen och dels fosterbarn 
enligt barnavårdslagens bestämmelser om 
fosterbarnsvård, redovisas i statistiken 
helt olika, varför två typer frågeblanket
ter måst utarbetas. Dessa, vilka dock i 
huvudsak är lika, omfattar följande hu
vuddata: fosterbarnens teoretiska skol
utbildning, deras yrkesutbildning och 
kostnaderna för densamma samt vissa 
andra upplysningar, bland annat om bar
nets och fosterföräldrarnas sysselsättning 
och lön. 

Frågeblanketterna, försedda med 
nämnda identifieringsdata, översändes 
till barnavårdsnämnderna i november 
1958 med benägen anhållan om deras 
medverkan i undersökningen. Nämnder
nas uppgifter bestod dels i att identifiera 
barnet och dels i att införskaffa erforder
liga uppgifter. Dessa, vilka avsåg förhål
landena i oktober månad 1958, var hu
vudsakligen av den karaktären att de 
krävde aktiv medverkan av nämndernas 
personal, bland annat som intervjuare av 
barnen och deras fosterföräldrar. Om fos
terbarnstillsynen, på grund av att barnet 
flyttat, överförts till annan barnavårds
nämnd skulle den nämnd till vilket bar
net flyttat lämna de begärda uppgifter
na. 

Intervjuare och uppgiftslämnare har 
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till största delen varit barnavårdsnämn
dernas ordförande samt, särskilt på större 
orter, socialvårdsassistenter, barnavårds
män m. fl. Totalt har dessa genomfört ca 
2 500 intervjuer. Intervjuarna har ej spe
cialutbildats för denna uppgift. 

Definitioner. H u r barnens sysselsättnings
grupper definierats framgår av nedanstå
ende sammanställning: 
studerande 

huvudsakligen heldagsstuderande, så
väl i teoretiska skolor, t. ex. läroverk, 
som i yrkesskolor, inkl seminarier m m. 
Lärlingar och praktikanter ingår ej. 

hantverkare 

förutom rena hantverkare omfattar 
gruppen alla lärlingar och praktikan
ter, även om dessa senare ej direkt kan 
rubriceras som hantverkare, 

jordbruksarbetare 
förutom arbetare inom jordbruk med 
binäringar ingår även hemmabarn till 
fosterföräldrar hörande till nämnda ka
tegori, 

övriga arbetare 
gruppen omfattar alla typer av indu
stri- och grovarbetare; dock ej jord
bruksarbetare, 

biträden 
alla typer av biträden, inkl expediter, 
samt alla grupper springpojkar. Hem
biträden ingår emellertid ej . 

hembiträden 
kontorsanställda 

inkl elever 
övriga 

gruppen består dels av sådana som ej 
uppgivit sysselsättning och dels av 
»hemmabarn» (exkl jordbrukares) . 
Den ovan definierade gruppen stude

rande innehåller studerande såväl från 
allmänbildande som yrkesutbildande sko
lor. För att mer i detalj få fosterbarnens 
utbildning belyst kommer i ett pa r sena
re avsnitt de studerande att delas upp 

i sådana med teoretisk utbildning, dvs 
studerande vid folkskola, realskola, gym
nasier samt folkhögskolor, och sådana 
med yrkesutbildning, dvs studerande vid 
verkstadsskolor eller andra yrkesutbil
dande skolor. 

Bortfall. I efterföljande sammanställning 
redovisas materialets storlek samt omfatt
ningen av bortfallet med fördelning på 
bortfallets orsaker. 

Det bearbetade materialet har på ett 
par punkter ej varit tillfredsställande i-
fyllt, nämligen beträffande frågorna om 
fosterföräldrarnas yrke och inkomster. I 
13 % av fallen har ej angivits fosterför
äldrarnas yrke och i 20 % har deras in
komstuppgifter utelämnats. Även beträf
fande de detaljerade frågorna om kostna
derna för yrkesutbildningen och vilka 
som bidragit till denna är svaren av syn
nerligen varierande värde. Av olika or
saker ha r ingen komplettering av de läm
nade uppgifterna kunnat göras. 

Undersökningsresultaten 

Materialets sammansättning samt foster
hemmen. Innan fosterbarnens skol- och 
yrkesutbildning redovisas, skall först näm
nas något om undersökningsmaterialets 
sammansättning samt om fosterhemmen. 
H ä r är ej meningen att ge en u t tömman
de beskrivning av fosterföräldrarna, vil
ket för övrigt ligger utanför denna un
dersöknings ram, utan blott ge några bak-
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grundsdata för bedömandet av den ut
bildning fosterbarnen fått. I detta sam
manhang kommer också vissa data för 
gruppen studerande att lämnas. 

Av undersökningens fosterbarn var när
mare hälften omhändertagna. Hur dessa 
fördelar sig mellan omhändertagandepa
ragraferna 22 och 29 i 1924 års Bvl — 
skyddsuppfostran och samhällsvård — 
framgår av ovanstående tablå, liksom 
även den tid barnen genomsnittligt vis
tats i fosterhem. 

Fosterbarnen i detta material var vid 
undersökningstillfället (i oktober 1958) 
mellan 15,8 och 16,8 år gamla. Detta be
tyder att, då barnen genomsnittligt vistats 
i fosterhem ca 12 år, majoriteten av 
barnen blivit utackorderade i fosterhem 
redan under de första levnadsåren. Av 
materialet framgår vidare att de som till
hör gruppen studerande ej skiljer sig från 
övriga fosterbarn vad beträffar längden 
av vistelsen i fosterhem. 

Omkring 2/3 av de utvalda barnen vis
tades på landsbygden, enligt 1957 års sta
tistiska redogörelse från vilken urvalet 
gjordes. Som jämförelse kan nämnas att 
blott omkring hälften av befolkningen bor 
på landsbygden. Av efterföljande tablå 
framgår för övrigt att ca 1/4 av foster
fäderna var sysselsatta inom jord- och 
skogsbruket. Pensionärer som fortfarande 
brukar sin jord har förts till jordbrukar
na. 

Ca 18 % av fosterfäderna har klassifi
cerats som pensionärer eller avlidna, me
dan i ca 17 % av fallen yrke eller syssel
sättning ej angivits. Det förhållandet att 

så många av fosterföräldrarna är pensio
närer eller döda förklaras av att barnens 
mor- och farföräldrar i stor utsträckning 
får ta hand om sina barnbarn. 

Fosterföräldrarnas inkomster syns ej 
ligga lägre än vad folk i allmänhet tjä
nar. Enligt SOS-publikationen Skatte
taxeringarna, taxeringsåret 1958 (avser 
inkomsten under 1957) framgår att den 
sammanräknade nettoinkomsten (om 
samtaxerade räknas som en inkomsttaga
re) var 8 656 kr för inkomsttagare på 
landsbygden och 12 172 kr för inkomst
tagare i städerna. Enligt undersökningen 
var motsvarande inkomster för fosterför
äldrarna år 1957 9 200 kr på landsbygden 
och 11 900 kr i städerna, vilket framgår 
av efterföljande tablå. 
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Av tablån framgår dessutom att de 
studerandes fosterföräldrar har en inkomst 
som ligger drygt 1 500 kr över genom
snittet för samtliga fosterbarn. 

Av materialet framgår vidare a t t en 
stor del av barnen vistas hos nära släk
tingar. Av de ej omhändertagna barnen 
syns drygt 60 % ha vuxit upp hos släk
tingar — mor- eller farföräldrar, syskon 
eller de egna föräldrarnas syskon — me
dan blott 1/4 av de omhändertagna upp
fostrats hos nära anförvanter. De stude
rande fosterbarnen bor ej i större ut
sträckning hos sina släktingar än andra 
fosterbarn. Beträffande barnantalet hos 
fosterföräldrarna framgår att 3/4 ej hade 
några barn utöver fosterbarnet. Barnlös
het förelåg i något större utsträckning i 
hem som vårdat ej omhändertagna barn 
än i hem med omhändertagna barn. Vid 
undersökningstillfället vistades för övrigt 
över 75 % av ungdomarna fortfarande i 
fosterföräldrahemmet. Endast 9 % hade 
återvänt till endera eller båda föräldrar
na. De presenterade siffrorna gäller i 
stort även för gruppen studerande. 

Fosterbarnens sysselsättning och ev tidi
gare erhållen utbildning. I detta avsnitt 

skall ges en översikt av barnens sysselsätt
ning vid undersökningstillfället i oktober 
1958. Av tabell A framgår därvid a t t i 
runt tal 1/4 av ungdomarna tillhörde 
gruppen studerande. Andelen var 32 % i 
städerna och 22 % på landsbygden. En 
mer ingående analys av denna grupp fos
terbarn kommer i följande avsnitt. 

En de studerande närstående grupp är 
praktikanter och lärlingar, vilka ingår i 
gruppen hantverkare. H ä r fanns ca 20 % 
av pojkarna och 4 % av flickorna. I öv
rigt syns bland landsbygdens pojkar jord
bruksarbetarna — inkl hemmabarn till 
jordbrukare — vara en stor grupp. Åter
stående hemmabarn finns redovisade un
der gruppen övriga. Bland flickorna syns 
däremot hembiträdena vara den största 
gruppen med ca 21 c/c av samtliga flic
kor. Att gruppen övriga är så stor bland 
flickorna syns bero på att dessa ofta stan
nar kvar i fosterhemmet som hemhjälp 
och ej går ut i förvärvslivet. 

H u r ter sig nu fosterbarnens fördelning 
efter sysselsättning i jämförelse med 16-
åringarnas sysselsättningsstatus i allmän
het? Som jämförelsematerial ha r använts 
ett av arbetsmarknadsstyrelsen insamlat 
postundersökningsmaterial, i vilket efter-

Tab A. Fosterbarnen fördelade efter vidtagna åtgärder samt sysselsättning (oktober 1958) 
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Tab B. Barn födda 1942 fördelade efter sysselsättning 

frågades yrke eller sysselsättning en viss 
vecka i april 1959. Ur detta material har 
urplockats alla 16-åringar (födda 1942), 
vilka fördelats efter fosterbarnsundersök
ningens sysselsättningsnormer. 

Framförallt framgår — se tab B — 
att gruppen studerande är väsentligt läg
re i fosterbarnsmaterialet än i normalpo-
pulationen och att antalet barn med 
okänt yrke (hemmabarn) är högre bland 
fosterbarnen än i normalpopulationen. 
Beträffande övriga sysselsättningsgrupper 
syns däremot fosterbarnen fördela sig på 
samma sätt som barnen i normalpopula
tionen. 

Av intresse a t t veta är även om det fö
religger några skillnader i utbildningen 
mellan olika kategorier fosterbarn. Att så 
ej är fallet framgår för övrigt av tab A. 
Enda större skillnaden i sysselsättnings
hänseende mellan de tre kategorierna 
syns vara att bland de skyddsuppfostra-
de barnen andelen biträden är lägre än 
i de två andra kategorierna, medan i 
stället gruppen övriga är högre. 

Av ovanstående framgick att ca 1/4 av 
fosterbarnen var studerande i oktober 
1958. En del barn hade emellertid re

dan då avslutat sin utbildning. Realexa-
men uppger sig 28 ungdomar ha avlagt, 
medan 161 (7 %) uppgivit a t t de avslu
tat lägre påbyggnadsstudier eller avbrutit 
realskoleutbildning. Härutöver anger 72 
ungdomar att de fullföljt eller avbrutit 
viss yrkesutbildning, samt 30 at t de har 
genomgått vissa aftonkurser. 

I det föregående har konstaterats at t 
andelen fosterbarn som vid en viss tid
punkt bedriver studier är lägre än bland 
barn i allmänhet. Hur fosterbarnen för
delar sig efter olika studieinriktning fram
går av tab C. 

Medan flickorna syns vara mer inrik
tade på allmänbildande utbildning — ca 
2/3 av flickorna gick i realskola — syns 
pojkarna ha varit mer inriktade på yrkes
utbildande studier. Praktiskt taget hälf
ten av pojkarna studerade vid centrala 
verkstadsskolor, kommunala eller enskil
da yrkesskolor eller andra yrkesutbildan
de skolor. 

Hur dessa uppgifter ställer sig vid en 
jämförelse med samtliga 16-åringars stu
dieinriktning är i stort sett omöjligt at t 
säga av brist på jämförelsesiffror. Statis
tiska centralbyrån har dock gjort viss 
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Tab C. Fosterbarn fördelade efter skol- och yrkesutbildning (oktober 1958) 

elevstatistik under höstterminen 1959 och 
uppskattar andelen 16-åringar (pojkar 
och flickor tillsammans) som går i gym
nasium, real- och flickskolor till 35 %. I 
fosterbarnsundersökningen var motsva
rande siffra 15 %. Jämför man dessa siff
ror med hela andelen studerande i res
pektive population, 42 % och 25 %, kan 
man konstatera att omkring 7 % av alla 
16-åringar undergår praktisk utbildning 
mot 10 % av fosterbarnen. 

Vid en jämförelse mellan omhänder
tagna och ej omhändertagna fosterbarn 
kan man beträffande studieinriktning se, 
att den största skillnaden föreligger i frå
ga om realskoleutbildning. Betydligt fler 
av de ej omhändertagna än av de omhän
dertagna går i realskola. Detta gäller bå
de pojkar och flickor. Skillnaden är sta
tistiskt säkerställd. Även i fråga om gym
nasieutbildning råder samma tendens. 
Här rör det sig dock om mycket små 
grupper. Den enda skolform, inom vilken 
större andel av de omhändertagna än av 
de ej omhändertagna barnen finns, är 
yrkesskolan. Även här är skillnaden sta
tistiskt säkerställd. Detta gäller speciellt 
pojkarna. 

I detta sammanhang skall även lämnas 
några uppgifter över den vidareutbild
ning ungdomarna tänkt sig, vilken helt 

naturligt ej alltid är så lätt att ange. I 
efterföljande tablå redovisas den ytter
ligare utbildning ungdomarna tänkt sig. 

Flickornas planer för framtiden skiljer 
sig tydligen från pojkarnas. Det är be
tydligt vanligare att flickor tänker fort
sätta till realskola, folkhögskola eller se
minarium och ovanligare att flickor inte 
planerar någon vidareutbildning. Skillna
derna mellan flickor och pojkar är i des
sa båda avseenden statistiskt säkerställ
da. 

Av materialet framgår vidare att ca 
40 % av hembiträdena önskade vidareut
bilda sig vid folkhögskolor, barn- eller 
sjuksköterskeskolor, men även jordbruks
arbetarna har i stor utsträckning angivit 
att de önskar vidareutbildning — främst 
på folkhögskolor. Yrkesutbildning utöver 
den de har — inklusive aftonskoleutbild
ning — syns i främsta hand de kontors-
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anställda vilja ha. Bland arbetarna an
gav 83 %, att de ej planerade någon yt
terligare utbildning. 

Barnavårdsnämndens anslag till yrkesut
bildning. I undersökningen ingick även en 
fråga om barnavårdsnämnderna dispone
rade över några särskilda anslag för yr
kesutbildning. Av de barnavårdsnämnder 
som omfattades av undersökningen hade 
26 % angivit at t de hade egna anslag el
ler kunde få anslag från andra. I efter
följande tablå redovisas hur kommunerna 
fördelar sig efter typ av anslag. 

Av tablån framgår att städerna har 
anslag till yrkesutbildning i högre grad än 
landskommunerna. Det bör emellertid på
pekas at t i ca 1/3 av fallen anslag endast 
utgår till omhändertagna barn. De ej om
händertagna fosterbarnen, vilka utgör 
hälften av alla fosterbarn, saknar såle
des i många fall helt möjlighet att genom 
barnavårdsnämnden få bidrag till utbild
ning. I en del fall är det å andra sidan 
bestämt, att bidragen skall gå till foster
barns yrkesutbildning — ofta först sedan 
barnen fyllt 16 år. Beträffande övriga 

principer för beviljande av anslag kan 
sägas, att oberoende om bidragen är av 
engångstyp eller periodiska, en prövning 
sker; vanligen bedöms både den sökandes 
anlag för studier eller yrkesutbildning 
och fosterföräldrarnas ekonomi. Belop
pens storlek syns variera; stipendiebelop
pen syns ligga mellan 20 k r /mån och 
500 kr/år . 

Fosterbarn med studiekostnader. Av de 
över 600 fosterbarn som i oktober månad 
gick i skola av något slag har 293 uppgi-
vits ha särskilda kostnader i samband 
med studierna. Dessa kostnader har dels 
bestått av termins- eller kursavgifter, 
skolböcker, verktyg, skyddskläder, resor 
till och från skolan m m samt kostnader 
för inackordering och mat utom foster
hemmet. Hur dessa kostnader fördelar sig 
på omhändertagna och ej omhändertag
na barn samt vilka som bestridit kostna
derna framgår av tab D. Et t barn kan 
givetvis erhålla bidrag till studier från 
flera personer eller institutioner, vilket 
också är det vanligaste. Hälften av bar
nen fick ekonomisk hjälp till studierna av 
fosterföräldrarna som var den i särklass 
största gruppen bland bidragsgivarna. In
om gruppen »annat sätt» består hälften 
av fallen av barnen själva. Det är sådana 
barn som jämsides med förvärvsarbete 
går i aftonskola. 

Uppgift om kostnadernas och bidra
gens storlek infordrades också men var så 
ofullständiga at t de ej gåt t at t bearbeta. 

Tab D. Fosterbarn med studiekostnader fördelade efter åtgärder (oktober 1958) 
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Tab E. Genomsnittlig kontantlön per månad för fosterbarn (oktober 1958) 

Barnens löner. I samband med frågan om 
fosterbarnens sysselsättning i oktober 
1958 skulle även uppgift lämnas om bar
nen hade någon inkomst av förvärvsar
bete. Omkring hälften av barnen upp
gavs ha kontantlön. Medellönen samt an
talet barn inom varje kategori framgår 
av tab E. Hembiträden och jordbruks
arbetare har i många fall fritt vivre ut
över kontantlönen, varför de i tabellen 
angivna beloppen för dessa kategorier är 
lägre än de verkliga löneförmånerna. Nå
gon jämförelse mellan fosterbarnens lö
ner och övriga barns löner ha r ej kunnat 
göras, då de enda siffror som finns till
gängliga gäller samtliga inkomsttagare 
under 19 år. Denna grupp omfattar ej 
heller personer med en årsinkomst un
derstigande 1 200 kr och man kan anta 
att många ungdomar i de yngre tonåren 
endast arbetar sporadiskt och därför ej 
kommer upp till en årsinkomst som över
stiger 1 200 kr. 

Sammanfattning. Undersökningens syfte 
var at t belysa fosterbarnens skol- och yr
kesutbildning samt om möjligt jämföra 

den med övriga barns utbildning. Vidare 
önskade man få veta något om kostna
derna i samband med fosterbarnens ut
bildning samt vem som betalade dem. 

Omkring en fjärdedel av fosterbarnen 
var under oktober månad sysselsatta med 
studier — huvudsakligen på heltid. En
ligt arbetsmarknadsstyrelsens postunder
sökning kan drygt 40 % av alla 16-
åringar betecknas som studerande. Tydli
gen är det en mindre andel av fosterbar
nen som studerar än av barnen i normal-
populationen. Det ta gäller enbart inom 
de allmänbildande skolorna medan de 
däremot inom den praktiska utbildning
en tycks vara väl i nivå med samtliga 
barn. Emellertid är det både bland fos
terbarnen och inom totalpopulationen 
skillnad på andelen studerande 16-åring-
ar på landsbygden och i städerna. Ande
len studerande på landsbygden är betyd
ligt lägre än i städerna. O m man tar hän
syn till at t 2 /3 av fosterbarnen är place
rade på landsbygden mot 1/2 av total
populationen blir skillnaden mellan fos
terbarnen och övriga barn i samma miljö 
ej så stor. Att fosterbarnen dock genom-
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snittligt är så pass kraftigt underrepre-
senterade bland de studerande barnen är 
tydligen en konsekvens av att man i stor 
utsträckning placerar fosterbarn på 
landsbygden. 

Av de studerande fosterbarnen upp
gavs hälften, ca 300, ha särskilda kostna
der i samband med studierna. Betraktar 
man barnavårdsnämndernas möjligheter 
att lämna ekonomisk hjälp till dessa 
barns utbildning tycks de vara ganska 
små. Omkring hälften av städerna och 
endast 1/5 av landskommunerna uppgav 
att de har egna anslag eller kan få medel 

av andra. Detta visar sig givetvis i fråga 
om vem som bestrider studiekostnaderna 
för fosterbarnen. Barnavårdsnämnderna 
uppges som bidragsgivare i drygt en fem
tedel av fallen, medan fosterföräldrarna 
lämnar ekonomisk hjälp till hälften av 
barnen. I detta sammanhang kan näm
nas att den genomsnittliga vårdavgiften 
för samtliga fosterbarn med avgift under 
1958 var ca 80 kr per månad. Den fak
tiska kostnaden enbart för mat och klä
der för en 16-åring kan uppskattas till 
inemot det tredubbla. 

Marianne Elg 
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Socialvårdens kostnader och finansiering år 1959 

Socialvårdens kostnader. En översikt av 
utgifterna för olika sociala ändamål i 
Sverige under 1959 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 so
ciala välfärdsanordningar. De medtagna 
utgiftsändamålen framgår av den speci
fikation 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 ( I I ) , arbetslöshet ( I I I ) , 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 (fattigvården). Även 
bland kostnaderna för försvaret ingår 
stora utgifter av social karaktär. Störst 
av dessa är ersättningarna till de inkalla
des familjer (familjebidrag) ; dessa har 
emellertid ej medtagits här, då de mer 
kan betraktas som lön till de inkallade. 
Däremot har medtagits olycksfallsförsäk-

1 Senaste publikation Nordisk statistisk skriftserie 
nr 6. Statistikk vedrarende den sosiale lovgivning 
i de nordiske land, Oslo 1959. 

ringens kostnader för personskador vid 
militär- och krigsolyckor ( V I I ) . De so
ciala ämbetsverkens förvaltningskostnader 
redovisas nederst i tabellen. En uppdel
ning på olika socialvårdsgrenar är här 
svår att göra, enär resp myndigheter ofta 
handlägger flera olika sociala verksam
hetsgrenar. De lokala socialvårdsorganens 
förvaltningskostnader däremot ingår i 
utgifterna för den förvaltningsgren som 
utgör deras huvudsakliga verksamhets
område. 

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 kost
nader 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 ut
giftsbeloppen icke deras anläggningskost
nader utan endast kostnaderna för drif
ten. 

T a b 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-
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Tab 1. Utgifter för sociala ändamål, i tusental kr, under år 1959 
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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
ringstagare (kol 5 ) . Ökas summan av 
dessa bidrag (kol 6) med ränte- och 
andra inkomster som socialförsäkringsor
ganen har av fonder o dyl (kol 7) och 
minskas med de belopp som deras organ 
överfört till fonder (kol 8 ) , får man 
fram de belopp som under året utbetalts 
i sociala utgifter och tjänster (kol 9 ) . 

De totala socialutgifterna uppgick år 
1959 till 7 040,8 milj kr. Detta innebär 
en ökning sedan 1958 med 424,6 milj kr 
(från 6 616,2) eller med 6 %. 

De mest kostnadskrävande sociala 
verksamhetsgrenarna är försörjningen av 
åldringar och invalider samt den allmän
na hälso- och sjukvården. Efter dessa 
båda grenar kommer de barna- och fa
miljevårdande åtgärderna; här är de all
männa barnbidragen den största posten. 

Utbyggnaden av socialvården har un
der senare år varit inriktad på en ut
byggnad av socialförsäkringarna. Deras 
betydelse har också efter hand ökat allt
mera. De sammanlagda kostnaderna för 
de fyra socialförsäkringsgrenarna, sjuk
försäkringen, yrkesskadeförsäkringen, ar

betslöshetsförsäkringen samt folkpensio
neringen, uppgick år 1959 till 3 643 milj 
kr eller 52 % 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 ovanstående sammanställning. 

Vid jämförelse med tidigare år måste 
givetvis hänsyn tas till penningvärdets 
förändringar. Sätter man utgifterna i re
lation till nettonationalinkomsten, som 
skett på sista raden i tablån, får man ett 
av penningvärdets och försörjningslägets 
förändringar oberoende måt t på socialpo
litikens omfattning under olika år. År 
1959 utgjorde socialutgifterna ca 14 % 
av nationalinkomsten, dvs samma som 
ett år tidigare mot 12,6 % år 1956. Åren 
1950—1954 var motsvarande tal 10,6— 
11,5 % samt år 1939 ca 7 %. I medel
tal uppgick socialutgifterna år 1959 till 
945 kr per invånare (892 kr ett år tidi
gare) . För en familj om två vuxna och 
två barn utgör detta ca 3 750 kr. 

Socialutgifternas finansiering. Kostnader
na för socialvården bestrids huvudsakli
gen av stat, landsting och primärkommu
ner genom skattemedel. Av de totala so-
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Tab 2. Kostnadsfördelningen inom de fyra socialförsäkringsgrenarna 1959 

cialutgifterna under 1959, 7 041 milj kr, 
kom 49 % på staten (3 429 milj kr), 
och 28 % på primärkommuner och lands
ting (1 967 milj kr). Resten utgjordes av 
avgifter till socialförsäkringsorganen, 
nämligen 6 % av arbetsgivarnas avgifter 
till sjuk- och olycksfallsförsäkringarna 
(411 milj kr) och sammanlagt 17 % av 
de försäkrades avgifter till sjukförsäk
ringen (533 milj kr), arbetslöshetsförsäk
ringen (59 milj kr) och folkpensione
ringen (641 milj kr). Sedan 1958 har 
ingen nämnvärd förändring inträffat vad 
gäller huvudmännens relativa andel i fi
nansieringen av de sociala 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 statliga 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 verk
samhet, exempelvis inom barnavård, van
förevård och sjukvård. 

Största delen av statens utgifter går 
till folkpensioneringen (1 319 milj kr), 
barnbidragen (735 milj kr) samt hälso-
och sjukvården (705 milj kr). Huvudpar
ten av landstingens och primärkommu
nernas socialvårdskostnader kommer på 
hälso- och sjukvård (1 051 milj kr), folk
pensioner (335 milj kr), socialhjälpen 
(245 milj kr), skolmåltider (133 milj kr) 
samt offentlig barnavård (115 milj kr). 

De sociala utgifterna har den största 
relativa betydelsen i landstingens budget, 
där närmare 95 % av deras nettoutgif
ter går till sociala ändamål. I statens 
budget hänför sig drygt en tredjedel och 
i primärkommunernas ej fullt en tredje
del av de totala nettoutgifterna till so
cialvården. 

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

Inom sjukförsäkringen finansieras un
gefär hälften av kostnaderna och inom 
arbetslöshetsförsäkringen drygt en tredje
del genom de försäkrades avgifter. Dessa 
kassors verksamhet understöds av bety-
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dande statsbidrag. Den övervägande de
len (79 %) av yrkesskadeförsäkringens 
kostnader bestrids av arbetsgivarna. Sta
ten står för kostnaden för yrkesskadeför
säkringen av sina egna arbetare samt 
dessutom utgifterna för vissa dyrtidstill-
lägg, förvaltningskostnader m m. Kostna
den for folkpensioneringen bestrids till 
56 % av staten, till drygt en fjärdedel av 
folkpensionsavgifter samt i övrigt av kom
munala bidrag och ränteavkastning ur 
folkpensioneringsfonden. 

Om man bortser från arbetslöshetsför
säkringen, för vilken redovisningen år 
1958 endast avser tiden 1/1—31/8 har 
för de övriga socialförsäkringsgrenarna 
inga nämnvärda förskjutningar ägt rum 
i fördelningen mellan olika huvudmän. 

Arbetsgivarnas avgifter till sjuk- och 
yrkesskadeförsäkringarna samt arbetar

skydd utgör endast en del av deras bi
drag till de sociala välfärdsanordningar
na i landet. Härtill kommer nämligen en 
del andra utgifter, som inte redovisas i 
detta sammanhang men som i utlandet 
ofta brukar räknas med i »social 
charges». De betalar t ex oavkortad lön 
till sina arbetare och anställda under den 
lagstadgade semestern. De har också be
tydande utgifter för hygieniska inrätt
ningar vid företagen. Dessa olika utgif
ter är emellertid ej kända till sin storlek. 
Därtill kommer att många företag ned
lagt ett betydande arbete och stora kost
nader på att bereda sina anställda goda 
bostäder. Slutligen kan man peka på att 
de svenska arbetsgivarna har avsevärda 
utgifter för sociala ändamål i form av 
kapitalinvesteringar för att öka trivseln 
för sina arbetare. 

Britta Belo 
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Nykterhetsvårdsklientelet under år 1959 

I denna tidskrifts decembernummer för 
1960, s 353, redovisades vissa huvudsiff
ror rörande samtliga de personer, som 
nykterhetsnämnden tagit befattning med 
under år 1959. I denna artikel kommer en 
närmare redogörelse att lämnas för de 
olika slag av nykterhetsvårdande åtgär
der som förekommit. 

Nykterhetsvårdsfallen består av tre oli
ka kategorier, nämligen: 

a) 15 §-fallen, varmed avses de svåras
te missbrukarna, för vilka s. k. »hemfal
lenhet» åt alkoholmissbruk är konstate
rad, 

b) 14 §-{allen, varmed avses de perso
ner, för vilka enbart hjälpåtgärder företa
gits, 

c) undersöknings fallen, varmed avses de 
personer, som endast varit föremål för un
dersökning. 

Observera att det här rör sig om hela 
skalan av nykterhetsvårdsfall, från djupt 
alkoholiserade personer till fall, där det 
senare visade sig att anmälan var helt 
obefogad. Av denna anledning förefaller 
det vara liten mening med att summera 
samtliga tre kategorier. I det följande be
handlas därför först undersökningsfallen 
för sig och därefter 14 och 15 §-falIen till
sammans. Denna summa benämnes åt
gärdsfall. Det bör påpekas, att gränsen 
mellan lindrigare 14 §-fall, dvs sådana 
fall, där exempelvis ett rådgivande sam
tal förekommit som enda åtgärd, och un
dersökningsfallen på sina håll är mycket 
svår att dra. Slutligen redovisas resultatet 
av bearbetningen av de individualuppgif-
ter, som lämnats för 15 §-fallen. 

Undersökningsfall. Fram till och med år 
1954 företedde undersökningsfallen en

dast en obetydlig ökning, men från och 
med år 1955 har dessas antal ökat kraf
tigt, vilket framgår av nedanstående 
tablå. En anledning härtill är a t t den nya 
nykterhetsvårdslagen föreskriver, a t t nyk
terhetsnämnderna skall ingripa på ett ti
digare stadium än förut. Numera är en 
nykterhetsnämnd skyldig at t företa un
dersökning beträffande varje person om 
vilken nämnden erfarit, a t t han använt 
alkoholhaltiga drycker till uppenbar ska
da för sig själv eller annan. Enligt den 
förut gällande alkoholistlagen gällde det
ta endast i fråga om personer som kunde 
befaras vara hemfallna åt alkoholmiss
bruk. En annan anledning till ökningen 
av de endast undersökta fallen kan vara 
de betydligt större personalresurser, som 
nämnderna numera har i jämförelse med 
tiden före nykterhetsreformen. 

Av tablån överst på nästa sida framgår 
antalet undersökningsfall på landsbygden 
och i städerna samt den relativa föränd
ringen sedan 1958. På landsbygden har 
undersökningsfallen minskat med ca 4 %, 
medan en obetydlig ökning redovisas i 
städerna. 
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I fråga om antalet yngre personer 
bland undersökningsfallen visar det sig 
att antalet personer under 25 år uppgick 
till 7 543 år 1959, dvs 23 % av samtliga 
undersökningsfall mot 6 842 (21 %) ett 
år tidigare. 

Tab 1. Antal åtgärdsfall per 1000 invånare 
år 1959 

Åtgärdsfall enligt 14 och 15 §§. Alltsedan 
årsstatistiken över nykterhetsvården på
börjades 1947, har antalet dylika fall 
ökat för varje år med undantag för åren 
1957 och 1958. Av efterföljande tablå 
framgår att åtgärdsfallen ökat från ca 
20 000 år 1947 till nära 47 000 år 1959. 

Antalet åtgärdsfall på landsbygden och 
i städerna samt den relativa förändringen 
sedan 1958 framgår av nedanstående ta
blå. Den största ökningen redovisar som 
synes 14 §-fallen. Skillnaden är rätt mar
kant mellan landsbygd och städer. På 

landsbygden har samtliga fall minskat, 
medan förhållandet är det motsatta i stä
derna. 

I tab 1 redovisas länsvis antalet åt
gärdsfall per 1 000 invånare. I hela riket 
var antalet fall 6,3 per 1 000 invånare, på 
landsbygden 3,4 samt i städerna 9,0. Som 
synes av tabellen råder det rätt stora 
skillnader mellan de olika länen. Den 
största frekvensen har Stockholms stad 
med ca 11 fall per 1 000 invånare, me
dan de lägsta frekvenserna registreras för 
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Kristianstads och Västernorrlands län 
med 3,5 fall per 1 000 invånare. 

Av de ca 27 700 14 §-fallen var om
kring 6 300 under 25 år, dvs 23 % av 
samtliga. Även bland 15 §-fallen ingår ett 
antal ungdomsalkoholister. De uppgick 
till 1 000, eller 5,3 % av samtliga 15 §-
fall. Antalet åtgärdsfall under 25 år åren 
1947—1959 framgår av ovanstående 
sammanställning. 

Hur skillnaderna i antalet åtgärdsfall 
mellan 1958 och 1959 fördelar sig på oli
ka delar av riket samt i städer av olika 
storlek framgår av nedanstående tablå. 

På landsbygden redovisas den största 
nedgången i Mälardalen, där antalet per
soner mot vilka åtgärder vidtagits, mins
kat med 9 %. Bland städerna redovisas 
den högsta ökningen för städer med 
30 000—100 000 invånare (9 % ) . 

15 §-falI. Antalet dylika fall utgjorde 
18 905 under år 1959. Som kvarstående 
från år 1958 redovisade nykterhetsnämn
derna 12 199 personer och som nytill
komna under året 6 136. Ärenden för 570 
personer har överförts från annan nämnd. 
De flesta fallen, 12 593, redovisas som 
kvarstående till 1960, medan 5 626 fall 
avslutats under 1959 och 686 fall över
förts till annan nykterhetsnämnd. Antalet 
vid 1959 års slut kvarstående fall är 
3,2 % högre än ett år tidigare. Den to
tala omsättningen på landsbygden och i 
städerna samt för olika kön och civil
stånd redovisas i tab 2. 

Fördelning efter kön, ålder och civilstånd. 
Kvinnorna utgör blott en ringa del av 
samtliga (4 % eller knappt 800). Antalet 
kvinnor har emellertid ökat något krafti
gare än antalet män på senare år. Vid 
1959 års slut var antalet kvarvarande 
kvinnor 18 % flera än ett år tidigare. 

15 §-fallens fördelning efter civilstånd 
på landsbygden och i städerna framgår 
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Tab 2. Omsättningen inom olika kön och civilstånd år 1959. 15 §-fallen 

av nedanstående tablå. För att belysa fre
kvensen inom de olika civilstånden redo
visas dessutom antalet fall per 1 000 in
vånare mellan 20 och 80 år, se även dia
grammet här intill. 

Särskilt de frånskilda har en mycket 
hög frekvens. Per 1 000 frånskilda åter
finns sålunda 29 15 §-fall. För männen 
var frekvensen 7,2 per 1 000, för kvinnor
na endast 0,3. 

Påpekas bor även 15 §-fallens starka 
koncentration till städerna. Drygt tre 
fjärdedelar hör nämligen hemma i stä
derna. 

I tab 3 redovisas 15 §-fallen uppdela

de efter åldersklasser. Man observerar 
särskilt de höga frekvenserna i de mel
lersta åldersgrupperna: ca 56 % av samt
liga fall är mellan 35 och 55 år. Någon 
större skillnad mellan landsbygd och stä
der föreligger inte. Koncentrationen till 

ANTAL 15§-FALL PER 1 0 0 0 IN-
VÅNARE INOM OLICA CIVIL -

STÅND ÅR 1959 
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Tab 3. 15 §-fallens åldersfördelning år 1959 

belyses även av diagrammet på nästa sida. 
Fördelning efter olika indikationer. För 
att 15 § nykterhetsvårdslagen skall kun
na tillämpas fordras dels at t hemfallen
het å t alkoholmissbruk ä r konstaterad, 
dels at t minst en av de i denna paragraf 
omnämnda specialindikationerna är för 
handen. Vilka dessa indikationer är, 
framgår av tab 5, dä r indikationerna 
1—7 är hänförliga till 15 § Nvl. 

Den vanligaste indikationen är nr 4 
(ur stånd at t ta vård om sig själv). För 
nära 40 % av samtliga personer ha r den
na angetts. Därnäst vanligast är åter-
fallsfylleristerna (ind 6) med drygt 35 % 
och de dåliga försörjarna med 19 % (ind 
2 ) . En jämförelse med tidigare år ger vid 
handen att den relativa andelen hjälplösa 
ökat från 33,6 % år 1955 till 39,8 % år 
1959 och samma tendens uppvisar även 
återfallsfylleristerna (26,9 % resp. 35,5 
c/o ) En minskning av den relativa ande
len kan däremot konstateras för de dåli
ga försörjarna, där den relativa andelen 
sjunkit från 26,5 % till 19,0 % 1959. Vis
sa differenser föreligger mellan landsbygd 
och städer, främst i fråga om de farliga, 
vilka på landsbygden utgör 18 %, men i 
städerna blott 9 % av samtliga, samt i 

mellanåldrarna är något större för kvin
norna än för männen. 

Den relativa frekvensen av ingripanden 
är i alla åldersklasser större för de ogifta 
än för de gifta. Särskilt stor ä r denna 
skillnad i de mellersta åldrarna. Det stör
sta talet redovisas, som framgår av tab 4, 
för ogifta män i åldern 45—49 år med 
21 per 1 000 män i dessa åldrar, vilket är 
mer än 4 gånger större än för gifta män 
i samma ålder. Antalet 15 §-fall per 
1 000 invånare inom olika åldersgrupper 

Tab 4. Antal 15 §-faU per 1000 invånare 
inom olika åldersklasser och civilstånd 
år 1959 
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ANTAL 15 §-FALL PER 1000 INVÅNARE INOM 
OLIKA ÅLDERSGRUPPER ÅR 1959 

fråga om dem som återtagits på anstalt 
för brott mot utskrivningsbestämmelser
na (ind 8), vilka på landsbygden utgjor
de ca 4 % och i städerna ca 9 %. 

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 

Tab 5. Antal 15 §-fall med olika indikationer på landsbygd och i städer år 1959 
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de olika indikationerna, och summan av 
den relativa fördelningen blir större än 
100. 

Det ligger i de olika indikationernas 
karaktär, at t vissa av dem kommer a t t 
dominera för vissa civilstånd, vilket fram
går av tab 6. De gifta alkoholmissbrukar
na är antingen våldsamma och misshand
lar sin familj eller försummar a t t under
hålla den. I förstnämnda fallet betecknas 
vederbörande som farlig, i sistnämnda 
som dålig försörjare. Bägge dessa indi
kationer är betydligt sällsyntare bland de 
icke gifta alkoholmissbrukarna, vilka of
tare är ute och blir tagna för fylleri, var
för ett relativt stort antal av dessa blir 
rubricerade som återfallsfyllerister. De 
hjälplösa har den högsta frekvensen 
bland änklingarna, vilket givetvis sam
manhänger med deras högre genomsnitts
ålder. 

Det ligger även i de olika indikatio
nernas karaktär at t vissa blir domineran
de i vissa åldrar. Så är t ex dåliga för
sörjare och farliga mest förekommande i 
de mellersta åldrarna. Av dem som är 
över 60 år har drygt 45 % betecknats 
som hjälplösa, nära 30 % som återfalls
fyllerister, 14 % som dåliga försörjare och 
12 % som grovt störande. Den relativa 
andelen återfallsfyllerister sjunker i stort 
sett med åldern: sålunda har nära två 

tredjedelar av dem som är under 25 år 
hänförts till denna grupp. 

Olika slag av åtgärder. Vissa siffror som 
belyser 15 §-fallens fördelning efter de 
olika åtgärder som nykterhetsnämnderna 
vidtagit, har sammanställts i tab 7. 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 at t uppnå avsett resul
tat på annat sätt än genom vård på all
män vårdanstalt för alkoholmissbrukare. 
Av redovisade 18 905 personer har så
lunda 18 091, dvs 96 % av samtliga, varit 
föremål för öppen vård. Motsvarande tal 
för år 1958 var 95 %. De flesta av dessa 
personer har inte varit föremål för några 
ytterligare åtgärder, men mot 8 405 har 
även strängare sådana (syftande till el
ler innebärande intagning på vårdan
stalt) måst vidtas. Det ta innebär en ök
ning sedan närmast föregående år med 
8 %. Anledningen härtill torde bl a sam
manhänga med ökningen i antalet vård
platser och därmed större möjligheter a t t 
tillgodose vårdbehovet. 

År 1959 vårdades drygt 2 000 personer 
på sjukhus, och poliklinikbehandling åt
njöts av ca 5 000 personer. Observera 

Tab 6. Antal 15 §-fall m e d olika indikationer inom olika civilstånd år 1959 
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Tab 7. 15 §-fallens fördelning pä olika åtgärder är 1959 

att dessa siffror endast gäller de fall, där 
15 § Nvl varit tillämplig. Över 8 000 per
soner har varit föremål för något annat 
slag av hjälpåtgärd. Det har här rört sig 
om hjälp till ombyte av arbete eller vis
telseort, anskaffande av ny bostad, om
skolning eller dylikt. 

I nykterhetsvårdslagen, som trädde i 
kraft den 1 oktober 1955, fanns inte åt
gärden avstängning från rätt att inköpa 
alkoholhaltiga drycker, varför dessa åt
gärder ej togs med i årsstatistiken. Fr o m 
den 1 juli 1957 infördes emellertid i 14 §, 
2 mom i denna lag befogenhet för läns-

Tab 8. Antal 15 §-faU med vissa åtgärder fördelade efter ålder år 1959 
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Tab 9. Antal 15 §-fall m e d övervakning fördelade efter ålder år 1959 

nykterhetsnämnd (i vissa fall kommunal 
nykterhetsnämnd) att avstänga en per
son från sådana inköp, varför uppgifter 
härom åter särredovisas. Sådant förbud 
har under 1959 utfärdats för 8 768 per
soner. 

Hela antalet personer med övervak
ning var 16 600, varav två tredjedelar 
utan samband med intagningsbeslut, en 
sjättedel med anstånd med intagningsbe
slut och slutligen en sjundedel i samband 
med utskrivning från allmän vårdanstalt. 

Den relativa fördelningen av olika slag 
av åtgärder företer vissa skillnader mel

lan landsbygd och städer. Framför allt 
poliklinikbehandling är vanligare i stä
derna. 

Hur de olika åtgärderna fördelar sig 
efter 15 §-fallens ålder framgår av tab 8 
och 9. Poliklinikbehandling och sjukhus
vård är vanligast i de mellersta åldrarna, 
medan den relativa andelen personer som 
fått inköpsförbud i stort sett stiger med 
åldern. Övervakning utan samband med 
intagningsbeslut är vanligast i de yngsta 
åldrarna, och den relativa andelen per
soner sjunker i stort sett med högre ål
der. 
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I närmast föregående sammanställning 
redovisas den tid som övervakningen va
rat. Här har endast medtagits de fall för 
vilka övervakningen avslutats under året, 
antingen genom att ärendet avförts eller 
genom att vederbörande intagits på vård
anstalt. För de flesta, över tre fjärdede

lar, hade övervakningen varat högst ett 
år. Endast ca 10 % har varit övervaka
de i två år eller längre tid. 

6 695 personer har varit inskrivna på 
allmän vårdanstalt för alkoholmissbruka
re under 1959, de flesta på länsstyrelsens 
resolution. Endast 17 % hade på egen an
sökan vårdats på dylik anstalt. Frivillig 
intagning är något vanligare bland män 

än bland kvinnor. På grund av att kvin
norna till antalet är så få, kan emellertid 
rena tillfälligheter spela in. Skillnaderna 
mellan landsbygd och städer samt mellan 
olika civilstånd i fråga om antal intagna 
på egen ansökan framgår av tablån här 
intill. 

Anstaltsvistelsens längd redovisas i ne
danstående sammanställning. Endast så
dana fall som utskrivits under året har 
medtagits. För omkring 42 % av samtliga 
hade anstaltsvistelsen varat högst ett år. 

Av de 6 695 personer, vilka redovisats 
som inskrivna på allmän vårdanstalt, har 
2 333 personer utskrivits under 1959. Den 
genomsnittliga vårdtiden är avsevärt 
längre för dem som intagits på beslut av 
länsstyrelsen (20,4 månader), än för dem 
som intagits på egen ansökan (13,2 må
nader). En vårdtid av två år eller längre 
redovisas för 31 % av de personer som 
intagits på beslut av länsstyrelsen. För 
sammanlagt 233 fall (10 %) hade an
staltsvistelsen varat 3 år eller längre tid. 
Det bör uppmärksammas, att uppgifter
na om vistelsetiderna vid anstalterna av
ser den tid vederbörande varit inskriven 
vid en anstalt. Många av de inskrivna åt
njuter emellertid försökspermission och 
vistas sålunda ej på anstalten. 

Barbro Wdngbers. 
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Daghem, lekskolor och eftermiddagshem 

I följande översikt lämnas några statis
tiska data för att belysa utvecklingen av 
den halvöppna barnavården under senare 
år. De huvudsakliga formerna för arbe
tet inom detta område är daghem och 
lekskolor för småbarn samt eftermiddags
hem för skolbarn. I tab 1 redovisas anta
let statsunderstödda institutioner av olika 

slag och deras platsantal vid slutet av 
åren 1950—60. 

Tabellen visar att antalet lekskolor 
mer än fördubblats under den redovisade 
perioden. Platsantalet vid dessa uppgick 
vid utgången av 1960 till 38 373 och har 
sedan 1950 ökat med 105 %. Ökningen 
av platsantalet vid daghem och vid ef-

Tab 1. Antal institutioner och platser åren 1950—60 

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

Tab 2. Antal institutioner fördelade på 
huvudmän åren 1958—61 

termiddagshem uppgick till 11 respektive 
16 % fram till år 1959. Under år 1959 
minskade platsantalet kraftigt inom des
sa institutioner, men under det senaste 
året har daghemsplatserna återigen ökat 
något. En av förklaringarna till ovan
nämnda tillbakagång är att kommunerna 
numera placerar ett allt större antal barn 
såväl i förskoleåldern som i de yngre skol
åldrarna i familjedaghem. Den 31 de
cember 1960 var ca 3 600 barn placerade 
i sådana hem. 
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Tab 3. Antal förskollärare som varit i tjänst vid de statsunderstödda institutionerna 
under någon del av budgetåren 1957/58 och 1958/59 

Institutionernas fördelning på huvud
män åren 1958—61 framgår av tab 2. 

De flesta institutionerna drivs av lands
ting och kommuner (f n 62 %) samt före
ningar (29 %). 

Personalen vid daghem, lekskolor och 
eftermiddagshem utgörs av förskollärare, 
barnsköterskor, ekonomipersonal och öv
rig personal. Av förskollärare krävs ut
bildning vid förskoleseminarium. Ett få
tal har annan utbildning. Antalet förskol
lärare vid de statsunderstödda institu
tionerna under budgetåren 1957/58 och 
1958/59 fram gar av tab 3, som även vi
sar deras fördelning efter examen. 

Det statliga stödet till den halvöppna 
barnavården utgår i fyra former: 1 ) en-
gångsbidrag 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, 3) driftbidrag till förskole
seminarier för utbildning av personal och 
4) anslag till försöksverksamhet rörande 
daghem m m. 

Bidragens storlek under de senaste 
budgetåren framgår av efterföljande tablå. 

Britta Belo 
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Sysselsättning inom industrin 

Socialstyrelsen har sedan flera år tillbaka 
en gång i månaden inhämtat uppgifter 
om sysselsättningsförhållandena för arbe
tare inom industrin. Från och med 1959 
inhämtas från företag (firmor eller ar
betsställen) uppgifter som avser dels en 
avlöningsperiod, dels en viss dag i res
pektive månad. Beträffande industriell 
verksamhet, förrådsarbete m m i statlig 
regi (»statliga verkstäder m m») inhäm
tas endast uppgifter som avser en viss 
dag i månaden. 

Från och med år 1959 grundar sig in
samlingen av uppgifter på ett stickprov 
av företag som ingår i ett inom social
styrelsen upprättat adressregister. Vid 
utsändningen av uppgiftsblanketter i ja
nuari 1961 tillämpades samma stick
provsförfarande som åren 1959 och 1960, 
dvs blanketter utsändes till samtliga i 
registret upptagna företag med över 25 
anställda arbetare och statliga verkstäder 
m m (oavsett arbetarantal) samt till vart 
tionde av övriga företag. Blanketter skic
kades i januari 1961 till inalles 4 973 fö
retag (arbetsställen), varav 162 tillhörde 
gruppen »statliga verkstäder m m». 

Liksom tidigare skall uppgifterna enligt 
anvisningarna på blanketten avse arbe
tare (såväl heltids- som deltidsanställda) 
inberäknat lagerarbetare, chaufförer samt 
förmän som regelmässigt själva deltar i 
arbetet. I redovisningen skall inte med
tas ingenjörer, verkmästare och andra ar
betsledare, kontors- och butikspersonal, 
lagerföreståndare, hemarbetare, städer
skor och servitriser, skogs- och jordbruks
arbetare. 

Den vid materialets bearbetning till-

lämpade industrigrupperingen ansluter sig 
i huvudsak till den som tillämpas i kom-
merskollegii industristatistik. Vissa avvi
kelser förekommer dock, t ex då företag 
med flera arbetsställen med olika produk
tionsinriktning inte kan redovisa dessa 
vart för sig. Uppgifterna från statliga 
verkstäder m m bearbetas separat. 

Redovisningen på blanketten skall om 
möjligt avse dels den sista helgfria avlö
ningsperiod i respektive månad för vilken 
bokföringen av löner och arbetstid slut
förts i så god tid att uppgifter kan sam
manställas omkring månadsskiftet (jfr A, 
här nedan), dels en dag under senare 
hälften av månaden (jfr B, s 98). Redo
visningsdagen skall inte vara lördag, sön
dag, helgdag, helgdagsafton eller dag, då 
någon större del av personalen är från
varande på grund av fyra- eller femda
garsvecka el dyl. 

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

perioden) 
2) haft deltidsarbete (hela eller del 

av perioden) 
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. 

Vidare skall redovisas 

7) hela antalet under avlöningsperio
den utförda arbetstimmar (inkl 
övertidstimmar ) 
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Tab 1. Sysselsättning inom industrin december 1960—januari 1961 vid företag som lämnat 
uppgifter för båda månaderna 
Uppgifterna i kol 1—5 och 9—10 avser förhållandena en dag i månaden. 

8) antalet under avlöningsperioden 
utförda övertidstimmar (redovis
ningen skall avse alla övertidstim
mar, både på tidlön och ackord, 
som enligt avtal är övertid eller el
jest betalas som övertid, men ej 
skifttimmar för vilka skifttillägg 
men ej övertidstillägg utgår). 

Om inom ett företag avlöningsperioder 
av olika längd tillämpas för olika grup
per av arbetare, skall dessa grupper re
dovisas var för sig. 

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. Som arbetare med 
deltidsarbete (grupp A: 2) skall redovisas 
arbetare som enligt individuell överens
kommelse med arbetsgivaren har en kor

tare veckoarbetstid än den som eljest är 
bruklig vid ifrågavarande arbete. Med 
korttidsarbete (grupp A: 3) skall avses 
inskränkning av arbetstiden till följd av 
driftsförhållandena vid företaget, dock ej 
inskränkningar, som sammanhänger med 
arbetstidens utläggning under året eller 
kollektivavtal om kortare arbetstid eller 
med särskilda bestämmelser om arbetsti
den för treskiftsarbetare, arbetare under 
jord m fl. 

B. Uppgifter skall även lämnas om anta
let arbetare, som redovisningsdagen 

1) var i arbete (inkl frånvarande på 
grund av friskift eller arbetstidens 
utläggning) 

2) ej var i arbete på grund av sjuk
dom, olycksfall, moderskapsledig-
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Tab 2. Indextal (uträknade enligt kedjemetod, januari 1960 = 100) för antal anställda 
arbetare (exkl permitterade) december 1959—januari 1961 

het, militärtjänstgöring, semester, 
tillfällig ledighet eller frånvaro 
utan förfall 

3) ej var i arbete på grund av ar
betsbrist, maskinfel, materialbrist, 
reparationer el dyl 

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

För grupperna B : 1 och B : 2 skall upp
gifterna avse antalet manliga respektive 
kvinnliga arbetare var för sig. Grupper
na B: 1 och B: 2 tillhopa benämnes i ta
bellerna anställda arbetare (exkl per
mitterade) . 

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

Tab 3. Antal i november 1960—januari 1961 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 

99 



Med hänsyn till att de redovisade av
löningsperioderna är av skiftande längd, 
företas vid bearbetningen en omräkning 
av uppgifterna angående antalet avgång
na och nyanställda arbetare samt antalet 
arbetstimmar och övertidstimmar till att 
avse en (helgfri) vecka. Vidare gör man 
vid bearbetningen av samtliga uppgifter 
en uppräkning på så sätt att uppgifterna 
från företag, som utvalts med sannolik
heten 1/10, multipliceras med 10. 

I Sociala Meddelanden, Statistisk In
formation, publiceras endast vissa huvud
resultat av sysselsättningsstatistiken. Mer 
detaljerade redogörelser lämnas i Medde
lande från socialstyrelsens byrå för löne-

och sysselsättningsstatistik och i Arbets-
marknadssstatistik (utgiven av arbets
marknadsstyrelsen, Lindhagensgatan 74, 
Stockholm 12). 

Vid beräkningen av de i tab 1 och 2 
återgivna indextalen m m för januari 
1961 har man endast använt primärupp
gifter för de företag som lämnat uppgif
ter för både december 1960 och januari 
1961 (för december 1960 och januari 
1961 »identiskt material»). Procenttalen 
i tab 3 har däremot uträknats med an
vändande av allt material för respektive 
månader. 

Carl Y:son Hermelin 
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Konsumentprisindex för februari 1961 

Konsumentprisindex för februari 1961 
har av socialstyrelsen beräknats till 161 
(1949 = 1 0 0 ) eller samma tal som för 
januari. Med två decimaler är talet för 
februari 161,22 mot 160,77 för januari. 
Indextalen för de olika huvudgrupperna 
av varor och tjänster för tidigare beräk
ningstillfällen återges i tab 1. 

Prisförändringar för enskilda varuslag 
märks i första hand inom gruppen livs
medel, som har stigit med 0,7 procent. 
Höjda priser har noterats för bland annat 
mjöl, bröd, mejeriprodukter, ägg och 
charkuterivaror, medan däremot kalvkött, 

fläsk m m har gått ner i pris. Höjningen 
av indextalet för inventarier och husge-
råd beror till stor del på höjda priser på 
husgeråd och verktyg. Inom övriga hu
vudgrupper har prisförändringarna varit 
rätt obetydliga. Priset för bilmontörsar-
bete har dock stigit med 5 procent. 

Prisutvecklingen under de senaste må
naderna för vissa undergrupper av varor 
och tjänster belyses av indextalen i tab 2. 

Pensionspristalet har beräknats till 131 
liksom för januari. 

Iruia Tarnmelin 

Tab 1. Konsumentprisindex 1950—februari 1961 (år 1949 = 100) > 

1 Indextalen för varje kvartal och månad 1950—1959 se SocM 1957: 4, s 255, och 1958: 3, s 191, 
samt SocM, Stat Inf 1959, s 104, och 1960, s 67. 
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Tab 2. Indextal för olika delposter år 1960 och december 1960—februari 1961 samt 
talens procentuella förändringar december 1960—februari 1961 
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S U M M A R Y 
The School and Vocational Education of 
Foster Children. 
The Social Welfare Board has made an in
quiry into the school and vocational education 
of a group of 16-year-old foster children and 
certain closely related matters. The particulars 
collected refer to conditions in October 1958. 
The aim of the inquiry, which was conducted 
by means of interviews and with the assistance 
of the Child Welfare Boards, was to throw 
light on the school and vocational education 
of foster children and, where possible, to make 
a comparison with the education of other 
children. There was also a desire to obtain 
some information on the cost of the education 
of foster children and on who paid for it. 

In Sweden foster children can be divided 
into two main groups, one group consisting of 
those who have been taken into public care 
and then placed in a private home and the 
other consisting of those who have been placed 
in a foster home on private initiative, usually 
by the mother. It is feared that both these 
groups of children have less chance of benefit
ing from school education above the com
pulsory minimum than do other children. 

So as to prevent foster children being neg
lected in this respect, the 1924 Child Welfare 
Act urged that Child Welfare Boards to "see 
that foster children receive the education that 
is appropriate for the child's capacities and 
other circumstances". In regard to children 
taken into public care it is possible in some 
cases to help them with scholarships and study 
grants but a good deal that is desirable re
mains undone in regard to the other foster 
children. 

The goal, as has been already mentioned, 
is that foster children shall have the same 
education as other children. There exist no 
proper statistics showing how common it has 
been for foster children, including those not 
in official charge, to receive a vocational 
education; the only available particulars were 
obtained in an inquiry concerning foster 
children carried out by Allmänna Barnhuset 
(a Stockholm children's home) in 1952—53 
and described in the "Review of Social Af
fairs" 1956 No. 8. The inquiry covered about 
1,000 children distributed throughout the 
country and born between 1921—34. Twenty-
nine per cent of the children for whom par
ticulars on education were given (60 % of 
the total number) were stated to have con
tinued their education after leaving school. 

During October about one-quarter of the 
foster children were receiving further educa
tion, principally full-time. According to a 
survey conducted by the Labour Market Board 
rather more than 40 % of all 16-year-olds 
were receiving further education. Evidently a 
smaller proportion of foster children are re
ceiving this education than children in a 
normal population. This is true of the schools 
providing a general education but not, on the 
other hand, of institutions supplying practical 
education; here the foster children seem well 

up to the level of the children in general. 
However, both among the foster children and 
in the total population there is a difference 
between the country and the towns in the 
proportion of 16-year-olds receiving further 
education. The proportion of these in the 
country is considerably lower than in the 
towns. If it is taken into account that 2/3 of 
the foster children are placed in the country 
as against 1/2 of the total population, the dif
ference between the foster children and the 
other children in the same environment is not 
so large. The fact that foster children are 
nevertheless on an average so very strongly 
underrepresented among the children receiving 
further education is evidently a result of the 
widely followed practice of placing foster 
children in the country. 

It was stated in the survey that special ex
penses had been incurred for their education 
Dy one half, about 300, of the children re
ceiving further education. A study of this 
question shows that it is only possible to a 
rather limited extent for the Child Welfare 
Boards to provide financial assistance for these 
children's education. About one half of the 
towns and only 1/5 of the rural communes 
stated that they have grants of their own or 
are able to obtain funds from others. This is 
naturally apparent in regard to who defrays 
the cost ot providing further education for 
the foster children. I t can be mentioned in 
this connection that the average remuneration 
for the care of all paying foster children dur
ing 1958 was approximately 80 kronor a 
month. The actual cost for food and clothing 
only for a 16-year-old can be estimated as 
being almost three times as much. 

The incomes of foster parents dot not seem 
to be lower than those of people in general. 
I n 1957 the net income of income earners in 
the country was 8,656 kronor and 12,172 in 
the towns. According to the survey the cor
responding incomes of foster parents in 1957 
was 9,200 kronor in the country and 11,900 
in the towns. The foster parents of children 
receiving further education earn somewhat 
over 1,D00 kronor more than the average 
parents of school children. 

Day nurseries, nursery schools and afternoon 
homes; recent developments. 
The number of kindergartens has doubled be
tween 1950—60. There were 38,373 places at 
kindergartens at the end of 1960, this being 
an increase on 1950 by 105 %. The number 
of places at day nurseries and afternoon homes 
increased by 11 % and 16 % respectively up 
to 1959. During 1959 there was a pronounced 
decrease in the number of places at these in
stitutions but during the last year the number 
of places at day nurseries has once again in
creased slightly. One of the explanations of 
this decline is that the communes are now 
placing a greater and greater number of 
children, both those under school age and 
younger school children, in approved private 
homes. On 31st December 1960 about 3,600 
children were placed in such homes. 
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Most of these institutions are run by the 
county councils and the communes (at present 
62 % ) , and by associations (29 % ) . 

The staff of day nurseries, kindergartens and 
approved schools consists of kindergarten 
teachers, nurses, catering staff and others; 
kindergarten teachers must have qualified at 
a training college. 

State support for this kind of child welfare 
is given in four different ways: 1) a once-
for-all contribution from the National General 
Inheritance Fund for the establishment of day 
nurseries, kindergartens and afternoon homes 
and also for the adaptation or re-construction 
of existing institutions of this kind, 2) contri
butions to these institutions for running costs, 
3) contributions for the running costs of 
training colleges for kindergarten teachers and 
4) grants for research in respect of day nurs
eries etc. 

The total social expenditure amounted in 1959 
to 7,040.8 million kronor. This means an in
crease since 1958 by 424.6 million kronor 
(from 6,612.2) or by 6 %. 

The most costly social welfare activities 
are the care of the aged and of the disabled, 
and public health and the care of the sick. 
Next in order come child and family welfare 
measures, the largest item here being general 
children's allowances. 

The expansion of social welfare during re
cent years has been aimed at an expansion of 
the social insurances. Their importance has 
been steadily increasing. The total cost of the 
four forms of social insurance — sickness in
surance, industrial injuries insurance, unem
ployment insurance and national pensions 
ammounted in 1952 to 3,643 million kronor or 
52 % of the total social expenditure. 

When making a comparison with previous 
years, regard must naturally be paid to changes 
in the value of money. By relating this ex
penditure to the net national income, one can 
obtain a measure of the extent of social policy 
during recent years that is independent of 
changes in the value of money and in the 
balance of resources. In 1959 social expendi
ture amounted to approximately 14 % of the 
national income i.e. the same as the previous 
year as against 12.6 % in 1956. In 1950— 
54 the corresponding figures were 10.6 %— 
11.5 % and in 1939 approximately 7 %. On 
an average social expenditure in 1959 
amounted to 945 kronor per inhabitant (892 
kronor for the previous year). For a family 
consisting of two adults and two children this 
expenditure amounts to about 3,750 kronor. 

The cost of social welfare is mainly defrayed 
by means of taxes by the State, the county 
councils and the primary communes. During 
1959, 49 % (3,429 million kronor) of the 
total social expenditure, 7,041 million kronor, 
was met by the State, and 28 % (1,967 mil
lion kronor) by the primary communes and 
county councils. The remainder was made up 
of payments to the social insurance institu
tions, 6 % being payments by employers to 

sickness and industrial injuries insurance (411 
million kronor) and 17 % being payments by 
insured persons to sickness insurance (533 mil
lion kronor), unemployment insurance (59 
million kronor) and national pensions (641 
million kronor). Since 1958 no great change 
has occurred in the relative share paid by 
these groups in the financing of social ex
penditure. 

The greater part of State expenditure is 
distributed between national pensions (1,319 
million kronor), children's allowances (735 
million kronor) and public health and the 
care of the sick (705 million kronor). The 
major part of the cost for social welfare borne 
by the country councils and the primary com
munes is made up of public health and the 
care of the sick (1,051 million kronor), natio
nal pensions (335 million kronor), social as
sistance (245 million kronor), school meals 
(133 million kronor) and public child welfare 
(,115 million kronor). 

Social expenditure is of the greatest relative 
importance in the budget of the county 
councils, almost 95 % of their net expenditure 
going to social purposes. In the national budget 
social welfare is responsible for rather more 
than one-third of the total net expenditure 
and in the budget of the primary communes 
for somewhat less than one-third. 

About one half of the cost of sickness in
surance, and rather more than one-third of 
the cost of unemployment insurance, is financed 
by the payments of insured persons. These in
surance funds are subsidised by considerable 
State grants. The predominant part (79 %) 
of the cost of industrial injuries insurance is 
defrayed by the employers. The State meets 
the cost of industrial injuries insurance for its 
own workers and, in addition, the cost of 
certain cost-of-living supplements, administra
tive charges etc. Fitty-six per cent of the cost 
of national pensions is defrayed by the State, 
rather more than one quarter by national 
pensions payments and the remainder by 
municipal contributions and the interest on the 
national pensions fund. 

Payments by employers to the sickness and 
industrial injuries insurances and to worker's 
protection schemes only form part of their 
contribution to the social welfare arrange
ments of this country. They meet a number of 
other charges not accounted for in these cal
culations which are often reckoned as being 
social charges in other countries. They pay, 
for instance, full wages and salaries to their 
employees during their statutory holidays. They 
must also spend considerable sums on sanitary 
arrangements on their premises. The size of 
the expenditure of this kind is not known, 
however. In addition, many firms have put 
much work and money into the provision of 
good housing for their employees. Attention 
can finally be drawn to the fact that Swedish 
employers have to bear the cost of consider
able expenditure for social purposes in the 
form of capital investment for the increase of 
the well-being of their workers. 
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Konsumtionsförhållandena i de nordiska länderna — 

några jämförelser 

Vid det i augusti 1960 hållna nordiska 
statistikermötet i Helsingfors framkastades 
i ett sammanhang möjligheten av att ut
arbeta jämförande tabeller med vissa re
sultat från de senaste levnadskostnads
undersökningarna i de nordiska länderna. 
Enär sådana undersökningar under de 
senaste åren utförts i de fyra större län
derna efter i stort sett likartade under
sökningsmetoder, vore tillfället för en så
dan jämförelse just nu ovanligt gynn
samt. I anslutning till detta uppslag har 
den sammanställning utarbetats, som pre
senteras i det följande. 

Jämförelsen grundar sig på uppgifter 
som, med undantag av Danmark, speci
ellt tillställts socialstyrelsen från respekti
ve land. Beträffande Danmark bygger 
uppgifterna på en preliminär redovisning 
av materialet från en undersökning av 
konsumtionsförhållandena bland löntaga
re i städer och andra tätorter under år 
1955, publicerad i Statistiske Efterret-
ninger, december 1957. Så långt detta 
material tillåtit har en uppspaltning ut
förts på de olika delposter, som använts 
vid jämförelsen mellan de övriga nordiska 
länderna. 

För Finlands del härrör sig uppgifter
na från en undersökning avseende lönta-
garhushåll, vilken redovisats i »Konsum
tionsundersökningen, Städer och köpingar 
1955—1956» (Finlands officiella statistik 
X X X I I : 22, Helsingfors 1959). Norge har 
lämnat uppgifter från en ännu inte fär
digbearbetad undersökning beträffande 
konsumtionsförhållandena i Norge år 
1958 (NOS A7. Forbruksundersokelsen 
1958, förste hefte, Oslo 1960). Under

sökningen omfattade löntagare och egna 
företagare utom jordbrukare och fiskare. 
För Sveriges del slutligen grundar sig sif
feruppgifterna på den av socialstyrelsen 
utförda levnadskostnadsundersökningen 
publicerad i »Hushållens konsumtion 
1958» (Sveriges officiella statistik, Stock
holm 1961). Denna undersökning omfat
tade alla befolkningskategorier utanför 
anstaltshushåll. 

Vid samtliga undersökningar har man 
använt sig av någon form av slumpmäs
sigt urval. Urvalsenheten utgjordes av 
hushållet, definierat som »matlagshushål
let» (personer som har gemensam bostad 
och mathållning). Vid urvalet av hushåll 
har man som register i Finland och Sve
rige utnyttjat mantalslängder, i Sverige 
kompletterat med vissa andra befolk
ningsstatistiska uppgifter. I Danmark och 
Norge valdes hushållen ut från register, 
som speciellt konstruerats på grundval av 
materialet vid folkräkningarna 1956 resp 
1950, med nödvändiga kompletteringar. 

Den danska undersökningen omfattade 
3 100 hushåll, den finska 532, den norska 
3 502 samt den svenska 3 645 hushåll. 

I Danmark och Finland utgjordes un
dersökningsmaterialet av intervjuuppgif
ter kompletterat med tre veckors bokfö
ring av livsmedelsutgifterna som, för at t 
undvika att säsongmässiga förändringar i 
livsmedelskonsumtionen skulle snedvrida 
beräkningarna, spreds ut över ett helt år. 
I Sverige och Norge använde man sig av 
en månads bokföring av samtliga utgif
ter kompletterad med intervjuer i de fall, 
där fullständiga bokföringsuppgifter sak
nades. 
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Tab 1. Konsumtionens fördelning på olika grupper av varor och tjänster inom tjänste
manna- och arbetarhushåll i städer och andra tätorter i Danmark, Finland, Norge och 
Sverige. Samtliga löntagare 
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Tab 2. Konsumtionens fördelning på olika grupper av varor och tjänster inom tjänstemanna-
och arbetarhushåll, ensamstående samt makar och barn i städer och andra tätorter i Dan
mark, Finland, Norge och Sverige 
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Tab 3. Konsumtionens procentuella fördelning på olika grupper av varor och tjänster inom 
tjänstemanna- och arbetarhushåll, ensamstående samt makar och barn i städer och andra 
tätorter i Danmark, Finland, Norge och Sverige 
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Som ovan nämnts avsåg endast lev
nadskostnadsundersökningen i Sverige 
1958 samtliga befolkningsgrupper, medan 
undersökningarna i de övriga länderna 
hänförde sig till vissa befolkningskatego
rier. Sammanställningarna i tab 1—3 har 
därför begränsats till att redovisa kon
sumtionens fördelning på olika huvud
grupper av varor och tjänster inom tjäns
temanna- och arbetarhushåll. Uppgifter
na avser städer och andra tätorter, med 
undantag av konsumtionsuppgifterna för 
tjänstemän, som gäller hela riket. 

Den varugruppering som tillämpades i 
1958 års svenska levnadskostnadsunder
sökning har följts. Konsumtionsbeloppen 
anges i respektive lands valuta. 

Vid jämförelser mellan budgeterna för 
de skilda länderna märker man att dessa 
i en del avseenden avviker markant från 
varandra. Vid dylika jämförelser måste 
man naturligtvis ha klart för sig at t olik
heterna kan bero på ett flertal skilda 
faktorer. Några enkla slutsatser om »lev

nadsnivåns höjd» i de olika nordiska län
derna kan knappast dragas av konsum
tionsuppgifter av detta slag, även om 
man räknar om respektive lands mynt
enhet till svenska kronor med hjälp av 
gängse växelkurser. Flera faktorer, som 
inte kan statistiskt isoleras, omöjliggör 
en sådan jämförelse. Konstaterade skilj
aktigheter i konsumtionens omfattning 
och inriktning kan, förutom på statis
tiska felkällor, bero på kvantitativa och 
kvalitativa skillnader samt skilda priser, 
såväl absoluta som relativa. Dessa fakto
rer kan i sin tur förklaras såväl av skilda 
värderingar i de olika länderna beträffan
de konsumtionens inriktning som av pro
duktionsmässiga fördelar. Man bör i det
ta sammanhang inte förbise de verk
ningar, som den i respektive land förda 
ekonomiska politiken kan ha medfört för 
konsumtionens omfattning och inriktning. 

Erland v Hofsten Yngve Linden 

S U M M A R Y 

Consumption in the Nordic Countries — 
Some Comparisons 

At the Nordic Statistical Meeting held in Hel
sinki in August 1960 the suggestion was made 
that it might be possible to draw up tables 
comparing certain of the results of the most 
recent cost-of-living surveys in the Nordic 
countries. As such surveys have been carried 
out in recent years by Denmark, Finland, Nor
way and Sweden according to largely similar 
methods, this would be an unusually favour
able opportunity for making such comparisons. 
The compilation that is presented here has 
been drawn up as a result of this suggestion. 

The comparison is based on data put spe
cially at the disposal of the Social Welfare 
Board by all the countries concerned with the 
exception of Denmark. The data in respect of 
the latter country is based on a preliminary 
report on material from a survey of the con
sumption of wage and salary earners in towns 
and other population clusters during 1955 
which was published in "Statistiske Efterret-
ninger" in December 1957. As far as the ma

terial has permitted, break-downs have been 
made of the various items that have been used 
in the comparison between the other Nordic 
countries. 

In the case of Finland the data are derived 
from a survey regarding wage and salary 
earners which is described in "Konsumtions
undersökningen, Städer och köpingar 1955— 
1956"1 (Official Statistics of Finland X X X I I : 
22, Helsinki 1959). Norway has supplied data 
from a survey of consumption in Norway in 
1958 that has not yet been processed in its 
entirety (NOS A7. Forbruksundersokelsen 
1958, förste hefte, Oslo 1960). This survey 
covered wage and salary earners, and self-
employed persons with the exception of farmers 
and fishermen. Finally, as regards Sweden, 
the figures are founded on the cost-of-living. 
Survey conducted by the Social Welfare Board 
and published in "Hushållens konsumtion 
1958" (Official Statistics of Sweden, Stock-

1 »Consumption investigation, Towns and Market 
Towns 1955—1956». 
2 »The consumption of households in 1958». 
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holm 1961). This survey covered all categories 
of the population with the exception of insti
tutional households. 

Use has been made in all these surveys of 
some form of random sample. The sampling 
unit has been the household, which has been 
defined as the "board household" (its mem
bers living in the same dwelling and sharing 
the same meals). When drawing the sample 
of households in Finland and Sweden, the reg
ister used has been the national registration 
lists, these lists being supplemented in Sweden 
by certain other particulars from the popu
lation statistics. In Denmark and Norway the 
households were selected from registers spe
cially constructed from material, which was 
supplemented where necessary, obtained in the 
1956 and 1950 censuses of population. 

The Danish survey covered 3 100 house
holds, the Finnish survey 532, the Norwegian 
survey 3 502 and the Swedish survey 3 645 
households. 

In Denmark and Finland the survey ma
terial consisted of data obtained by interview 
supplemented by the keeping of accounts on 
food expenditure for three weeks; these weeks 
were spread out over the year so as to prevent 
a distortion of the calculations by seasonal 
changes in food consumption. In Sweden and 
Norway the system used was the keeping of 
accounts on all expenditure for one month 
with supplementary interviews in the cases 
where the accounts were incomplete. 

As has been mentioned above, the 1958 
cost-of-living survey in Sweden was the only 
survey to cover all groups of the population; 
the surveys in the other countries had reference 
to certain groups of the population only. The 
compilations that have now been made have 

therefore been limited to an account of the 
distribution of consumption by various main 
groups of goods and services in the households 
of wage-earners and salaried employees. The 
data refer to towns and population clusters 
but in the case of the data on consumption in 
respect of salaried employees they refer to the 
whole country. 

The commodity grouping applied in the 
Swedish 1958 cost-of-living survey has been 
used. The amount of money spent on con
sumption is given in the currency of the re
spective countries. 

When a comparison is made between the 
budgets in the various countries it will be 
seen that the budgets differ widely from each 
other in some respects. When making such 
comparisons one must naturally be fully aware 
that the discrepancies can be due to several 
independent factors. It is scarcely possible to 
draw any simple inferences on the "level of 
living" in the different Nordic countries from 
data on consumption of this kind even if the 
currencies of the respective countries are con
verted into Swedish kronor at the current rate 
of exchange. Several factors that cannot be 
isolated statistically make such a comparison 
impossible. Apart from statistical errors the 
divergences established in the extent and pat
tern of consumption can be due to differences 
of quantity and quality and to different prices, 
both absolute and relative. These factors, in 
their turn, can be explained by a different 
valuation in the various countries of the pat
tern of consumption and by advantages in 
production. Nor should one ignore in this con
nection the effects that the economic policy 
of the respective countries can have had on 
consumption's pattern and extent. 
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Omsättningen inom detaljhandel m m 
4:e kvartalet 19601 

Tab 1. Indextal2 (2:a kvartalet 1955 = 100) för omsättningen (försäljningens värde) inom 
enskild detaljhandel m m 3:e kvartalet 1957—4:e kvartalet 1960 

1 Se anm under tab 5, s 118. — 2 Indextalen fr o m l:a kvartalet 1960 har beräknats med utgångs
punkt från omsättningsbelopp i vilka allmän varuskatt ingår. 
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Tab 2. Indextal1 för omsättningen (försäljningens värde) inom enskild detaljhandel m m 
under 4:e kvartalet och l:a—4:e kvartalen 1960 samt uppräknade försäljningssummor 
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Tab 3. Indextal1 för omsättningen (försäljningens värde) inom enskild detaljhandel m m 
under 4:e kvartalet och l:a—4:e kvartalen 1960, exklusive och inklusive 
omsättningen i vissa större varuhus 

Tab 4. Indextal1 för omsättningen (försäljningens värde) inom konsumentkooperativ detalj
handel m m under 4:e kvartalet och l:a—4:e kvartalen 1960 samt 
uppräknade försäljningssummor 
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Tab 5. Indextal1 (2:a kvartalet 195S = 100) för omsättningen (försäljningens värde) inom 
vissa branscher av enskild och konsumentkooperativ detaljhandel m m 
l:a kvartalet 1957—4:e kvartalet 1960 

Anm. Beträffande statistikens uppläggning hänvisas till Sociala Meddelanden 1956: 2 och 1958: 2 
samt till Sociala Meddelanden, Statistisk Information 1959: februari. 

Frågeblanketter som avsåg omsättningen under 4:e kvartalet 1960 utsändes till 4 452 i socialstyrel
sens register ingående företag (firmor och försäljningsställen) inom enskild detaljhandel m m. Be
arbetningsbara svar erhölls från 2 939 företag (66 %) . Inom egentlig detaljhandel var svarsfrekvensen 
65 %, för restauranger m m 77 % och för betjäningsställen 59 %. Av de företag som lämnat be-
arbetsningsbara svar hade 2 852 även insänt blanketter rörande tredje kvartalet 1960. Uppgifter från 
dessa »identiska» företag har använts vid beräkningen av indextal för omsättningens förändringar 
mellan tredje och fjärde kvartalen 1960. 

Uppgifter rörande omsättningen inom konsumentkooperativ detaljhandel m m under 4:e kvartalet 
1960 erhölls från 191 till Kooperativa förbundet anslutna konsumtionsföreningar, Svenska Skoindustri 
AB m fl. Bland dessa uppgiftslämnare förekom ej något bortfall. 

I de redovisade omsättningsbeloppen skulle enligt anvisningarna allmän varuskatt ingå. Kungl 
Maj:ts i oktober 1959 framlagda proposition med förslag till förordning om allmän varuskatt m m 
torde i ej ringa grad ha påverkat omsättningen under fjärde kvartalet 1959. Beslut om införande 
av allmän varuskatt fr o m 1 januari 1960 fattades av riksdagen den 1 december 1959. 

Ändringar av tidigare publicerade indextal 

På grund av felkodning har i nr 11, 1960, tab 4 och i nr 2, 1961, tab. 4 publicerade indextal för 
omsättningen inom restauranger och serveringar, tillhörande konsumentkooperativa företag, blivit 
felaktiga. De rätta indextalen återges nedan (tidigare puhlicerade inom parentes) : 

Jonas Elmdahl 
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Konsumentprisindex för mars 1961 

Konsumentprisindex för mars 1961 har 
av socialstyrelsen beräknats till 162 (1949 
= 100) mot 161 för februari 1961. Med 
två decimaler är talet för mars 161,85 
mot 161,22 för februari. Indextalen för 
de olika huvudgrupperna av varor och 
tjänster för tidigare beräkningstillfällen 
återges i tab 1. 

Mellan februari och mars märks pris
förändringar för enskilda varuslag i förs
ta hand inom gruppen livsmedel, som har 
stigit med 0,6 procent. Höjda priser har 
noterats för bland annat bröd, mejeripro
dukter, ägg, kalvkött och charkuterivaror, 

medan däremot nötkött, fläsk m m gått 
ner i pris. 

Höjningen av indextalet för diverse 
beror på höjda priser på pensionatsvistel
se och motorfordon. Inom gruppen in
ventarier och husgeråd har förekommit 
prishöjningar på bland annat moped, ka
mera och filmrulle, men dessa uppgångar 
har inte höjt indextalet för gruppen. 

Prisutvecklingen under de senaste må
naderna för vissa undergrupper av varor 
och tjänster belyses av indextalen i tab 2. 

Pensionspristalet har beräknats till 131 
liksom för februari. 

Inga Tammelin 

Tab 1. Konsumentprisindex 1950—mars 1961 (år 1949 = 100)' 

1 Indextalen för varje kvartal och månad 1950—1959 se SocM 1967: 4, s 255. och 1958: 3, s 191. 
samt SocM, Stat Inf 1959, s 104, 1960, s 67 och 1961, s 59. 
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Tab 2. Indextal för olika delposter år 1960 och januari—mars 1961 samt 
talens procentuella förändringar december 1960—mars 1961 
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Sysselsättning inom industrin1 

Tab 1. Sysselsättning inom industrin januari—februari 1961 vid företag som lämnat 
uppgifter för båda månaderna 
Uppgifterna i kol. 1—5 och 9—10 avser förhållandena en dag i månaden. 

Tab 2. Indextal (uträknade enligt kedjemetod, februari 1960 — 100) för antal anställda 
arbetare (exkl permitterade) januari 1960—februari 1961 
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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 1961 
(s 97—100). Utförligare redogörelser återges dels i Meddelande från socialstyrelsens byrå för löne- och 
sysselsättningsstatistik (adress Birger Jarls torg 14, Stockholm 2) och dels i Arbetsmarknadsstatistik, 
utgiven av Arbetsmarknadsstyrelsen (adress Lindhagensgatan 74, Stockholm 12). 



Tab 3. Antal i december 1960—februari 1961 under en vecka avgångna resp nyanställda arbe
tare samt antal arbetare med deltidsarbete resp korttidsarbete i procent av hela antalet 
arbetare, s o m varit i arbete under den redovisade avlöningsperioden 
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Kostnader för barns konsumtion, vård och uppfostran 

åren 1958 och 1961 

Inledning 

Socialstyrelsen får ofta ta emot frågor om 
hur stora kostnaderna för barn egentligen 
är. Det kan gälla diskussioner om den 
lämpliga storleken av ersättning till fos
terhem, om storleken av underhållsbidrag 
eller andra liknande frågor. En annan 
frågeställning gäller hur stor del av barn
kostnaderna, som täcks av det allmänna 
barnbidraget och andra bidrag från det 
allmänna. 

Frågan om barnkostnaderna har vid 
flera tidigare tillfällen behandlats av so
cialstyrelsen. Beräkningarna har därvid 
baserats på uppgifter från olika av styrel
sen utförda levnadskostnadsundersökning
ar. Uppläggningen av problemet har va
rierats något.1 

Då nu resultaten för 1958 års levnads
kostnadsundersökning föreligger,2 har det 
ansetts lämpligt att lägga fram en aktuell 
version av beräkningarna. Denna levnads
kostnadsundersökning avser förhållandena 
år 1958 och omfattar ett urval bland de 
privata hushållen i riket. Urvalet är så 
konstruerat, att det möjliggör skattningar 
som avser totalbefolkningen, bortsett från 
anstaltshushållen. Undersökningens syfte 

var att ge uppgifter om konsumtionsför
hållandena inom hushållssektorn för olika 
befolkningsgrupper. Undersökningsåret 
indelades i tolv perioder, och de utvalda 
hushållen fördelades slumpmässigt på des
sa med en tolftedel på varje period. Upp
gifter om konsumtionen insamlades från 
hushållen i första hand genom bokföring, 
som utfördes av hushållsmedlemmarna 
själva och gällde den period som hushål
let tilldelats. O m bokföringen av någon 
anledning ej fullföljdes, kompletterades 
den med en intervju. För närmare upp
lysningar om metoderna för undersök
ningen hänvisas till redogörelsen. 

En utgångspunkt vid beräknandet av 
barnkostnaderna kan vara, at t frågeställ
ningen går ut på att söka fastslå den min
sta kostnad, som är förknippad med ett 
barn. Då uppstår emellertid problemet 
att definiera, vad som skall anses som mi
nimum. Om man endast skulle räkna med 
de kostnader, som krävs för at t barnet 
skall få en kost med tillräckligt närings
värde, kläder som skyddar mot kyla, lag-
stadgad skolundervisning osv, skulle man 
komma fram till ett mycket lågt och all
deles orealistiskt belopp. 

En annan angreppspunkt kan gå ut på 
att man söker fastställa den merkostnad 
som skulle erfordras för att ett hushåll 
skulle kunna leva på samma levnadsnivå 
efter tillkomsten av ett barn som före. 
Bortsett från att det erbjuder stora svårig
heter att fastställa vad som menas med 
lika nivå, så blir en sådan beräkning orea-
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1 Se Bilaga 3 till Betänkande om barnkostnadernas 
fördelning (SOU 1946: 6), artikeln »Vad kostar 
det att ha barn?» (Soc Medd 1951: 5) och Bi
laga 2 till betänkandet Samhället och barnfa
miljerna (SOU 1955: 29). Se även kapitlet »Vad 
barn kostar» i Erland von Hofsten, Vad får vi 
för pengarna? Stockholm (Rabén & Sjögren) 
1961. 
2 Hushållens konsumtion år 1958. Sveriges offi
ciella statistik. Stockholm 1961. 



listisk, därför att hushållen som regel inte 
får några ekonomiska tillskott, som gör 
det möjligt för dem att upprätthålla en 
oförändrad levnadsnivå, sedan hushållet 
blivit större. 

Mest realistiskt och av det största intres
set förefaller det därför vara at t ställa frå
gan så, att man vill söka beräkna de fak
tiska barnkostnaderna, dvs värdet av den 
konsumtion i vidaste bemärkelse, som bar
nen svarar för. Detta sätt att ställa frågan, 
vilket också tillämpats vid de ovan cite
rade tidigare beräkningarna, kommer att 
tillämpas i det följande. 

Beräkningen avser endast sådana barn, 
som lever i privata hushåll. Samma ålders
gräns begagnas som i undersökningen, 
nämligen 16 år. 

Vad ingår i barnkostnaderna? 

Barnens konsumtion sker huvudsakligen 
inom hushållets ram. Det slags kostnader 
man i första hand tänker på, när det gäl
ler att analysera hushållets barnkostnader, 
är utgifterna för sådana varor och tjäns
ter, som konsumeras av barnen personli
gen. Hit hör kläder och skor samt andra 
rent personliga tillhörigheter, såsom lek
saker och sportutrustning, resor med all
männa trafikmedel m m. Beträffande 
denna individuella konsumtion är det i 
levnadskostnadsundersökningen i stort sett 
möjligt att redovisa kostnaderna för varje 
enskild hushållsmedlem. 

Även livsmedelskonsumtionen hör na
turligtvis i princip till den individuella 
konsumtionen. Livsmedelsinköpen sker 
dock gemensamt för hela hushållet, och 
levnadskostnadsundersökningen gör det 
inte möjligt att redovisa denna konsumtion 
individuellt. Vid fördelningen av livsme
delskostnaderna mellan barn och vuxna 
har i efterföljande kalkyl utnyttjats den 

kännedom man har om kaloribehovet hos 
individer av olika ålder och kön. 

Ett annat slags barnkostnader utgöres 
av utgifter för av hushållsmedlemmarna 
gemensamt förbrukade nyttigheter. Hit 
hör exempelvis kostnader för bostad, 
bränsle och lyse, möbler och husgeråd, 
tvätt, telefon, radio, tidningar och böcker 
samt kostnader för hushållets egna fordon 
(i levnadskostnadsundersökningen räknas 
som egna fordon endast bilar och motor
cyklar, medan exempelvis cyklar och mo
peder ingår i gruppen inventarier och hus
geråd och redovisas som individuell kon
sumtion). Många är kanske benägna att 
ej räkna in utgifterna för dessa gemen
samma nyttigheter i barnkostnaderna, ef
tersom de skulle förekomma även om hus
hållet saknade barn. Här måste man dock 
betänka, att åtskilliga av dessa utgifter 
blir högre, om hushållet utökas med ett 
barn; bostaden byts kanske ut mot en 
rymligare och därmed dyrare, tvättnotor 
och så småningom telefonräkningar blir 
större osv. Vidare gäller at t även om ut
gifterna för vissa varor och tjänster för
blir oförändrade efter barnets ankomst — 
man behåller kanske sin gamla bostad 
med dess möbler och husgeråd etc — 
så måste man räkna med, att barnet tar 
dessa nyttigheter i anspråk och alltså bör 
tillskrivas en del av kostnaderna för dem. 
För samtliga gemensamt konsumerade va
ror och tjänster gäller, att den på barnen 
fallande delen måste skattas mer eller 
mindre skönsmässigt. 

Ett tredje slag av barnkostnader är vär
det av den vård och tillsyn, som barnet 
erhåller i hemmet. I viss utsträckning ut
görs denna kostnad av kontantutlägg till 
hemhjälp och redovisas då tillsammans 
med den övriga gemensamma konsum
tionen. Av ojämförligt större betydelse är 
emellertid de arbetsinsatser i hemmet, 
som utföres av husmodern eller andra 
hushållsmedlemmar. Även beträffande 
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Tab 1. Barnhushållens konsumtion av olika grupper av varor och tjänster med fördelning 
efter antalet minderåriga barn 
Kronor per hushåll och år 

Konsumtionsbeloppen för hela hushållet är hämtade från levnadskostnadsundersökningen. De vuxnas 
resp barnens andel är skattade. 
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denna konsumtion är man hänvisad till en 
skönsmässig bedömning, både av hemar
betets värde och av hur stor del som bör 
tillskrivas barnen. 

Ytterligare en typ av barnkostnader kan 
man urskilja, nämligen det allmän
nas kostnad för barnens uppfostran, 
vård och utbildning utanför hemmet. 
Den största posten här utgöres av skolun
dervisningen. 

Värdet av i hushållet konsumerade varor 
och tjänster 

I tab 1 redovisas den genomsnittliga kon
sumtionen i kronor per hushåll och år av 
olika grupper av varor och tjänster för 
samtliga hushåll med barn under 16 år. 
De i denna tabell angivna beloppen på 
raderna »individuell konsumtion» och 
»gemensam konsumtion» har hämtats ur 
undersökningen och bygger sålunda på 
faktiska observationer. Fördelningen av 
dessa belopp på de vuxnas respektive bar
nens andel bygger däremot på en schema
tisk uppdelning, som kommenteras i det 
följande. Redovisningen har skett med 
fördelning efter hushåll med olika antal 
barn. Då materialet omfattar samtliga 
hushåll där barn ingår och inte bara så
dana som utgöres av rena familjer, kan 
antalet vuxna i hushållen variera. Det 
uppräknade antalet hushåll är det antal 
man approximativt skulle ha erhållit, om 
urvalsprocenten hade varit lika stor inom 
samtliga kategorier av befolkningen, som 
den var inom den kategori som hade den 
största urvalsprocenten. I tabellen anges 
även det genomsnittliga antalet konsum
tionsenheter per hushåll. Vid beräkningen 
av detta tal har använts en av statens in
stitut för folkhälsan utarbetad kaloriskala. 
I efterföljande tablå redovisas konsum-
tionsenhetsvärdena för olika åldrar och 
kön. 

Det genomsnittliga antalet konsum
tionsenheter för barn i åldern 0—16 år 
blir enligt dessa värden = O,?.1 

Hushållens livsmedelskonsumtion har i 
tabellen fördelats mellan vuxna och barn 
i samma förhållande som antalet konsum
tionsenheter. Huruvida denna metod är 
helt adekvat kan kanske diskuteras. Kon-
sumtionsenhetsskalan är ju endast ett mått 
på den kalorimängd, som individer av 
olika ålder och kön enligt fysiologiska un
dersökningar har behov av. Det är inga
lunda säkert att den faktiska fördelningen 
på olika hushållsmedlemmar stämmer 
med denna fördelning. Härtill kommer 
att livsmedelskostnaderna inte bara är be
roende av mängden kalorier utan även av 
priset per kalori. Vid en jämförelse mel
lan barn och vuxna finns det med andra 
ord anledning misstänka, att deras kost i 
genomsnitt är olika dyr per kalori. Å ena 
sidan kan man anta, att barnens kost, som 
bör innehålla ett flertal dyrbara skyddsfö
doämnen, skulle vara dyrare per kalori än 
de vuxnas. Vidare är exempelvis den små
barnsmat, som finns att köpa på burk, re
lativt dyr. Å andra sidan torde de vuxna 
i högre grad än barnen konsumera sådana 
dyra livsmedel som kaffe, skaldjur o d 

1 Här bör emellertid pipekas, att detta tal sanno
likt är något för stort som genomsnitt i ettbarns-
hushållen, enär barnets genomsnittsålder i denna 
kategori kan foru'sattas vara lägre än i de övriga 
hushållskategorierna. Många hushåll hör näm
ligen hit för att de bara hunnit få det första 
barnet. 
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och oftare inta måltider på näringsställen. 
Det har här ansetts rimligt att förutsätta, 
att kostnaden per kalori är densamma för 
alla hushållsmedlemmar. 

Utgifterna för alkoholhaltiga drycker 
och för tobak har helt förts på de vux
nas konto. 

Fördelningen av bostadskostnaden mel
lan vuxna och barn måste helt bygga på 
en skönsmässig uppskattning. I detta sam
manhang har det, som framgår av tabel
len, ansetts skäligt att tilldela barnet i ett-
barnshushållet en tredjedel av bostads
kostnaden och barnen i de övriga hus
hållskategorierna hälften. Denna barnens 
andel kan kanske synas väl högt tilltagen. 
Man bör dock bland annat betänka det 
stora slitage, som bostaden utsätts för från 
barnens sida. 

Konsumtionen av kläder och skor finns 
i levnadskostnadsundersökningen redovi
sad per individ inom vissa kategorier av 
hushåll (»Hushållens konsumtion år 
1958», s 344). Dessa siffror har utnytt
jats vid fördelningen av klädkonsumtio
nen mellan barn och vuxna. 

Av de varor som ingår i gruppen in
ventarier och husgeråd finns ett fåtal re
dovisade per individ, nämligen mopeder, 
cyklar, båtar, sportutrustning, fotoartiklar, 
leksaker, optiska artiklar, fick- och arm-
bandsur, smycken, väskor, paraplyer och 
pipor. Då denna individuella konsumtion 
ej finns redovisad på olika hushållsstor
lekar i levnadskostnadsundersökningen, 
har i tab 1 fördelningen mellan vuxna 
och barn av konsumtionsbeloppet för des
sa varor skett efter samma proportioner 
som klädkonsumtionen. Vid fördelningen 
av de övriga, gemensamt redovisade va
rorna inom denna grupp har kostnaden 
delats lika mellan de olika hushållsmed
lemmarna. 

Även resorna har delats upp i indivi
duell och gemensam konsumtion. Härvid 
har kostnaderna för alla resor med all

männa trafikmedel räknats som individu
ell konsumtion, medan kostnaderna för 
egna fordon (här = bilar och motorcyk
lar) ansetts som för hela hushållet ge
mensam konsumtion. Beträffande resor 
med allmänna trafikmedel har levnads
kostnadsundersökningens uppgifter om 
den genomsnittliga kostnaden per individ 
i åldern 0—16 år använts för beräkning 
av barnens andel i samtliga hushåll. För 
1-, 2- 3- och flerbarnshushållen har bar
nens andel beräknats till samma relation 
som för samtliga hushåll. Vad gäller de 
egna fordonen, har de vuxna tilldelats 
dubbelt så stor andel per person som bar
nen. 

Under rubriken diverse varor och tjäns
ter återfinns ett flertal sinsemellan myc
ket heterogena poster. Många av dessa är 
rätteligen att anse som individuellt kon
sumerade, men då de ej finns redovi
sade per individ i levnadskostnadsunder
sökningen, har hela gruppen här måst 
räknas som gemensam konsumtion. Kost
naderna för sjukvård och tandvård lik
som för läkemedel och sjukvårdsartiklar 
har delats lika mellan de olika hushålls
medlemmarna. Beträffande tvål, skönhets
medel och toalettartiklar samt hårvård, 
skönhetsvård och bad har de vuxnas an
del per person satts dubbelt så stor som 
barnens. Rengöringsmedel, tvätt och 
strykning samt tidningar, böcker och skriv
materiel har återigen delats lika mellan 
de olika hushållsmedlemmarna. Kursav
gifterna finns redan i levnadskostnadsun
dersökningen uppdelade på vuxna och 
barn. Som framgår av tabellen är barnens 
andel avsevärt större, vilket beror på att 
skolavgifter, daghems- och lekskoleavgif
ter ingår här. Kostnaderna för telefon, 
porto och frakter samt för nöjen och re
kreation har uppskattats vara dubbelt så 
stora för en vuxen som för ett barn. Det
samma gäller Testgruppen övrigt. Hem
hjälpskontot har däremot ansetts böra 
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Barnens individuella konsumtion. Kronor per hushåll och år 

Barnens andel i hushållets gemensamma konsumtion. Kronor per hushåll och år 

tillskrivas barnen i högre grad än de vux
na; barnen har således tilldelats dubbelt 
så stor andel per person härav som de 
vuxna. 

Strängt taget borde man naturligtvis vid 
de ovan relaterade schematiska fördel
ningarna av olika kostnadsposter mellan 
barn och vuxna ha skilt mellan barn i oli
ka åldrar. De minsta barnen deltar ju inte 
i konsumtionen av böcker, telefon osv, me
dan å andra sidan deras konsumtion är 
stor i vad avser andra poster. En dylik 
förfining av beräkningarna har emeller
tid inte ansetts praktiskt genomförbar, 
utan vid den schematiska uppdelningen 
har man haft i tankarna ett genomsnitt 
för barn i alla åldrar mellan 0 och 16 år. 
I slutet av uppsatsen redovisas en uppdel
ning av de totala barnkostnaderna efter 
ålder. 

En sammanfattning av barnens indivi
duella konsumtion resp deras andel i den 
gemensamma konsumtionen redovisas i 
ovanstående tablåer. Beloppen är här av
rundade till jämna 10-tal kronor. 

Som framgår av tablåerna är varia
tionerna i barnkostnaderna mellan de skil
da hushållsstorlekarna mycket olika för 
olika slag av konsumtion. I den första ta
blån finner man, vad beträffar livsmedels
konsumtionen, at t den ökar i ungefär 
samma förhållande som antalet barn. 
Kostnaderna för kläder och skor är där
emot lägre per barn, ju fler barn det finns 
i hushållet. Detta betingas sannolikt till 
en del av att barnen i ett flerbarnshushåll 
i viss mån kan »ärva» kläder efter sina 
äldre syskon, men troligen är det främst 
ett tecken på att flerbarnshushållen nöd
gas leva på en i genomsnitt lägre nivå. 
Beträffande inventarier och husgeråd 
samt resor finner man samma tendens. I 
fråga om resorna inverkar kanske förutom 
de dryga kostnaderna, att det är besvär
ligt att resa på bussar och tåg med flera 
barn och att flerbarnshushållen av den 
anledningen reser mindre än ettbarnshus-
hållen. Järnvägarnas familjebiljetter in
verkar också något. 

Betraktar man tablån över barnens an-

135 



del i hushållets gemensamma konsumtion, 
finner man, at t resekostnaderna per barn 
är högre i tvåbarnshushållen än i de öv
riga kategorierna. I fråga om inventarier 
och husgeråd samt diverse varor och tjäns
ter är kostnaden per barn lägre, ju flera 
barn det finns i hushållet. 

Värdet av vård och tillsyn i hemmet 

En typ av konsumtion som man, när det 
gäller barnkostnaderna, naturligtvis inte 
får underlåta att behandla, är värdet av 
den vård och tillsyn, som barnet erhåller 
i hemmet. I allmänhet utövas denna vård 
och tillsyn av en hemarbetande husmor. 
Små barn, i synnerhet spädbarn, kräver 
en avsevärd del av hennes arbetstid. Ju 
äldre barnen blir, desto mindre tillsyn be
höver de, men även de äldsta skolbarnen 
torde ta mera av husmoderns tid i an
språk än vad de vuxna hushållsmedlem
marna gör (matlagning, klädvård, hjälp 
med läxläsning osv). 

Värdet av denna arbetsinsats och av 
den motsvarande konsumtionen märks in
te så tydligt, eftersom den i allmänhet inte 
föranleder några kontanta utlägg. I stället 
utgöres den av utebliven lön för husmo
dern, som sannolikt skulle ha förvärvsar
bete och däremot svarande löneinkomst, 
om hon inte hade barn att vårda. Vid ett 
försök att uppskatta denna del av barnens 
konsumtion möts man av svårigheten, dels 
att värdera hemarbetet och dels att av
göra hur stor del härav, som skall tillskri
vas barnen. Som tidigare antytts måste 
man ta sin tillflykt till skönsmässiga skatt
ningar. 

Värdet av husmoderns arbetsinsats vari
erar i hög grad mellan olika hushåll, be
roende på ett flertal faktorer, såsom hur 
stor del av sin arbetsdag husmodern ägnar 
åt hemgöromål och hurdana hennes kun
skaper och förmåga i fråga om sådana 
sysslor är. Vad den förstnämnda faktorn 
beträffar, måste man i första hand ta hän

syn till i hur stor utsträckning husmödrar
na förvärvsarbetar inom de olika hushålls
kategorierna. I »Hushållens konsumtion 
år 1958» (s 236) finns uppgifter om 
den relativa frekvensen förvärvsarbetan
de hustrur bland löntagarhushållen. Lön-
tagarhushållen utgör ca 75 % av samtliga 
yrkesgrupper inom barnhushållen. Nedan
stående till jämna 5-tal avrundade siffror 
torde i stort kunna gälla frekvensen för
värvsarbetande resp icke förvärvsarbetan
de hustrur inom samtliga yrkesgrupper. 
Som förvärvsarbetande har räknats de 
som under undersökningsmånaden hade 
inkomstbringande sysselsättning under 
minst en tredjedels normal arbetsdag. 

Då det bland de förvärvsarbetande hus
mödrarna finns åtskilliga, som endast har 
halv eller tredjedels arbetsdag utom hem
met, och då även heltids förvärvsarbe
tande utför hemgöromål, kan man ej bort
se från de förvärvsarbetandes hemarbets
insats. För att få en grov uppskattning av 
den tid husmodern ägnar åt hemarbete i 
hushåll av olika storlek antas här, att de 
förvärvsarbetande husmödrarna i genom
snitt ägnar en halv arbetsdag åt hemgöro
mål och de icke förvärvsarbetande hus
mödrarna en hel arbetsdag. Detta resul
terar i efterföljande siffror. 
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Det synes kanske orimligt, att t ex ett 
trebarnshushåll enligt ovanstående beräk
ning endast kräver 5 % mera arbete än 
ett ettbarnshushåll. Härpå kan man svara, 
att husmodern i ett trebarnshushåll sanno
likt endast hinner det nödvändigaste, 
tvätta, städa, laga mat osv, medan husmo
dern i ettbarnshushållet kanske dessutom 
hinner sy o d. Icke desto mindre bör även 
värdet av dessa sysslor tillgodoräknas hus
hållet. Dessutom är anställd hemhjälp 
vanligare i de större hushållen. Ytterligare 
en faktor borde man egentligen ta hän
syn till. I ovanstående beräkning är en
dast husmoderns arbetsinsats värderad, 
men i många hushåll får hon sannolikt 
en icke obetydlig hjälp i hemarbetet av 
maken och de äldre barnen. Detta torde 
särskilt vara fallet i de större hushållen. 

Nästa problem som uppstår är hur hem
arbetet skall värderas i reda pengar. Ett 
par tänkbara möjligheter finns. Man kan 
exempelvis söka uppskatta det belopp, 
som husmodern skulle kunna tjäna, om 
hon i stället ägnade hela sin arbetsdag 
åt förvärvsarbete, och sedan värdera hem
arbetet till samma belopp. Ett sådant tal 
är emellertid i praktiken omöjligt att be
stämma. En annan utväg är a t t beräkna 
vad det skulle kosta att ersätta husmoderns 
arbetskraft i hemmet med annan betald 
arbetskraft. Detta är en metod, som till-
lämpats här. Det gäller nu alltså att av
göra vad en anställd hemarbetskraft är 
värd. 

Kontantlönen för ett hembiträde kan 
1958 anses ha legat omkring 300—350 
kr per månad (inkl skatt). Detta gör 

3 600—4 200 kr per år. Härtill kommer 
värdet av naturaförmånerna. Enligt en 
av styrelsen nyligen företagen utredning 
bör värdet härav år 1961 beräknas till 
200—270 kr per månad, beroende på bo
stadens kvalitet. Eftersom tyngdpunkten 
numera ligger på bostäder av högre kva
litet, bör man räkna med ett genom
snitt av 250 kr. För år 1958 kan man 
räkna med ett 10 % lägre belopp eller 
225 kr, vilket gör 2 700 kr per år. Den 
sammanlagda lönen för ett hembiträde 
skulle således år 1958 ha legat mellan 
6 300 och 6 900 kr per år. 

Emellertid måste en husmoders arbets
kraft anses vara värd betydligt mera, 
främst på grund av den längre arbetsti
den. M a n kan kanske därför värdera 
hennes arbetsinsats i hemmet till i genom
snitt 7 500 kr per år, förutsatt a t t hon 
ägnar hela sin tid häråt . Det bör starkt 
understrykas, att detta måste anses vara 
en låg värdering. 

O m man godtar det nyss angivna be
loppet, 7 500 kr, så erhålls för de olika 
kategorierna av hushåll följande belopp: 

Hela värdet av hemarbetet kommer na
turligtvis inte barnen till godo. Även vux
na i hushållet utnyttjar ju hemarbets
kraften. O m man tillskriver barnen dub-
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belt så stor andel per person som de vux
na, erhålles följande värden för de vuxna 
resp barnen (se tablå nederst på före
gående sida). 

Det må än en gång framhållas, att här 
inte ingår värdet av den eventuella in
sats i hemarbetet, som gjorts av andra 
hushållsmedlemmar än husmodern. 

Värdet av den offentliga konsumtionen 

Det sista slaget barnkostnader, de som gäl
ler barnens konsumtion utanför hushållet, 
består som tidigare nämnts huvudsakligen 
av olika kostnader för skolbarnen (under
visning, läroböcker, skolskjutsar m m ) . I 
ovanstående tablå redovisas statens och 
kommunernas ungefärliga kostnader för 
folkskolorna och läroverken 1958/59. Ob
servera att värdet av skolmåltiderna i lev
nadskostnadsundersökningen inräknats i 
hushållens livsmedelskonsumtion, varför 
de ej medtagits i ovanstående siffror. Så
väl skolmåltiderna som de allmänna barn
bidragen behandlas senare under rubriken 
»Barnkostnadernas fördelning mellan hus
hållet och samhället». 

Till den offentliga konsumtionen kan 
man även räkna värdet av den förebyg
gande mödra- och barnavården samt för
lossningsvården, men då dessa belopp blir 
relativt obetydliga, då de slås ut på alla 
barn under 16 år, har de utelämnats här. 
Samhället bekostar dessutom i stor ut
sträckning barnens tandvård och hälso
vård, men dessa kostnader finns tyvärr ej 

preciserade. Utslagna på samtliga barn 
kan dessa belopp ej bli höga. 

Sammanfattning 

En sammanfattning av de olika slagen av 
barnkostnader presenteras i nedanstående 
tablå. Där redovisas även den totala kost
naden per barn och månad. Som tidigare 
konstaterats är kostnaden per barn lägre, 
ju fler barn det finns i hushållet. 

Barnkostnadernas fördelning mellan 
hushållet och samhället 

Ovan framlagda kalkyl omfattar värdet 
av den totala konsumtion, som barnen i 
det privata hushållet svarar för. En upp-

BARA/KOSTNADE/IA/AS FÖfiuELA//NG 
MELLAN HUSHALLEN OCH SAMHÄLLET 

/A/OM HUTHALL MED OL/HA 
BARNANTAL A/t J9S8 
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Samtliga barnkostnader. Kronor per hushåll och år 

delning har skett mellan konsumtionen 
inom hushållets ram och den offentliga 
konsumtionen. Samhället bekostar emel
lertid inte bara barnens offentliga kon
sumtion utan bidrar även till den konsum
tion, som sker inom hushållet. Samhällets 
viktigaste bidrag här är de allmänna barn
bidragen och de fria skolmåltiderna. I 
ovanstående tablå redovisas barnkostna
dernas fördelning mellan samhället och 
hushållet. Värdet av skolmåltiderna är 
genomsnittsvärden för 1958, som erhållits 
i levnadskostnadsundersökningen. 

Variationer i barnkostnaderna 

Den ovan framlagda beräkningen av 
barnkostnaderna hänför sig till ett genom
snitt för samtliga barn i privathushållen. 
Den enda uppdelning som företagits är 

BARNKOSTNADERNAS FÖRDELNING 

EFTER OLIKA SLAG AV KONSUMTION 
INOM HUSHÅLL MED OLIKA 

BARNANTAL ÅR 1958 
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Tab 2. Barnkostnadernas variation med barnets ålder 
Kronor per barn och år 

mellan hushåll med olika barnantal. Gi
vetvis påverkas barnkostnaderna av ett 
flertal andra faktorer, såsom barnets ål
der, hushållets inkomst, hushållets bostads
ort m m. Dessutom föreligger naturligtvis 
individuella variationer mellan olika hus
håll. Av dessa faktorer har här endast bar
nets ålder studerats. 

I tab 2 redovisas barnkostnaderna med 
fördelning på åldersgrupperna 0—2, 
3—6, 7—10, 11—13 och 14—16 år. Livs
medelskostnaderna har fördelats med 
hjälp av konsumtionsenhetsskalan, vars 
värden för dessa åldersgrupper framgår 
av efterföljande tablå. 

Beträffande den övriga individuella 
konsumtionen har uppgifter hämtats från 
levnadskostnadsundersökningen, där som 

tidigare nämnts dessa varor finns redovi
sade per individ. 

Vad det gäller barnens andel i hushål
lets gemensamma konsumtion kan man 
naturligtvis diskutera, om inte också den
na borde sättas olika stor i skilda ålders
klasser. Då detta emellertid skulle inne
bära, att man än en gång tvingades till
gripa skönsmässiga skattningar, har det 

BARNKOSTNADERNAS FÖRDELNING 
EFTER OLIKA SLAG AV KONSUMTION 

FÖR BARN INOM SKILDA ÅLDERS-
GRUPPER ÅR 1958 
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ansetts lämpligare att använda genom
snittsbeloppet i samtliga åldersgrupper. 

Vid skattningen av värdet av vården 
och tillsynen i hemmet för barn i olika 
åldrar har följande tillvägagångssätt an
vänts. Den mellersta åldersgruppen, 
7—10 år, har tillskrivits det genomsnitt
liga belopp per barn som anges i tablån 
på s 137, dvs 2 300 kr (avrundat). Där
efter har den äldsta åldersgruppen till
skrivits 1 300 kr, dvs ett belopp som nå
got överstiger det genomsnittliga för en 
vuxen person. De övriga åldersgrupperna 
har sedan påförts så stora belopp, att 
jämnt fallande belopp erhålls från de yng
sta till de äldsta räknat. Enligt denna 
metod erhålls följande värden av vård och 
tillsyn i hemmet för barn i olika åldrar. 

Beträffande värdet av den offentliga 
konsumtionen har 7—16-åringarna till
skrivits lika stort belopp för folkskoleun
dervisning och 11—16-åringarna lika 
stort belopp för läroverksundervisning. De 
äldre barnen tilldelas härigenom möjligen 
för stor del av folkskolekostnaderna, ef
tersom en stor del av dem går i läroverk, 
men å andra sidan är undervisningen i 
folkskolans lägsta klasser billigare än i de 
högre. 

Vad beträffar barnkostnadernas varia
tion med hushållets inkomst skall här ba
ra antydas, vilket samband som troligen 
föreligger. Ju högre inkomsten är, desto 
större blir såväl den totala konsumtionen 
som de faktiska barnkostnaderna. Det är 
dock sannolikt, att barnkostnaderna inte 
stiger i samma takt som det totala konsum
tionsbeloppet. Ju större detta är, desto 
mindre andel därav utgöres av barnkost

nader. Vid stigande inkomst i ett hushåll 
ökar sådana utgifter snabbast, som hänför 
sig till de vuxnas konsumtion. 

Bosättningsorten inverkar sannolikt så, 
att barnkostnaderna är högre i städer och 
andra tätorter än vad de är i glesbyg
der. 

I detta sammanhang kan också näm
nas, att samhällets kostnader för vissa 
mindre kategorier av barn är betydligt 
större än de ovan redovisade. En katego
ri utgöres av barn, som visserligen tillhör 
privathushållen, men som åtnjuter vissa 
speciella förmåner. Dessa kan bestå av bi
drag, som utgår efter inkomstprövning, 
starkt subventionerad daghemsvård, till
fällig vård av barnen på sjukhus o d. En 
annan kategori av barn är på grund av 
psykisk eller fysisk ohälsa eller av annan 
anledning helt omhändertagen av olika 
institutioner. Denna sistnämnda grupp av 
barn utgör en mycket liten andel av samt
liga, och samhällets kostnad per barn är 
för dem mycket hög. Samhället har ju 
här övertagit även hushållets barnkostna
der. 

I ovanstående tablå redovisas samhäl
lets övriga utgifter för sådana sociala än
damål som kommer barnhushållen till 
godo. 

Det rör sig som synes om jämförelsevis 
obetydliga belopp, som till huvudsaklig 
del blott kommer speciella kategorier av 
barn till godo. 

Belopp för år 1961 

Sedan levnadskostnadsundersökningen ut
fördes, 1958, och fram till innevarande 
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år, 1961, har enligt konjunkturinstitutets 
beräkningar värdet av den totala enskil
da konsumtionen ökat med ca 10 %, 
bland annat beroende på omsättnings

skattens införande. Om man antar, att 
barnkostnaderna stigit i samma takt, skul
le de 1961 uppgå till följande belopp för 
barn i privathushåll: 

Barnkostnaderna är 1961. Kronor per hushåll och år 

Erland v Hojsten Maj-Britt Karlsson 

SUMMARY 
The costs oj children's consumption, care and 
education in the years 1958 and 1961 
The Social Welfare Board often receives en
quiries as to how much the costs for children 
really amount to. The question can arise in 
connection with discussions as to the appro
priate amount to be paid to foster homes, the 
size of maintenance allowances and other 
similar problems. Another aspect of the ques
tion concerns how great a part of the costs 
connected with children is covered by the 
Family or General Children's Allowance and 
other allowances made from public funds. 

The question of costs connected with 
children has often been dealt with by the 
Social Welfare Board. The calculations on 
these occasions have been based upon infor
mation gathered in various cost of living sur
veys carried out by the Board. As the result 
of the 1958 cost of living survey is now 

available, it has been decided to submit an 
up-to-date version of the calculations. This 
cost of living survey deals with conditions in 
1958 and covers a sample of the private house
holds in Sweden. The aim has been to try 
to calculate the actual costs for children, that 
is to say the value of the consumption, in the 
widest sense of the word, for which children 
are responsible. The calculation includes only 
those children who live in private households. 
16 has been used as the upper age limit. 

Children's consumption occurs mainly with
in the framework of the household. The house
hold costs for children are payments for those 
goods and services which are consumed by the 
children personally: clothes, shoes, other per
sonal belongings such as playthings and sport
ing equipment, journeys by public transport 
systems, etc. In the distribution of expenditure 
on food between children and adults, use has 
been made of the knowledge we have of the 
calorie-requirements of individuals of different 

Forts s 165 
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Mödrahjälpen år 1960 

Mödrahjälpen, vilken infördes år 1938, 
utgår till kvinnor, vilka visat sig vara i 
uppenbart behov av understöd i samband 
med havandeskap och barnsbörd. Möd
rahjälp beviljas av mödrahjälpsnämn-
derna, en i varje landstingsområde. Re
dogörelsen i det följande bygger på från 
dessa nämnder insända protokollsut
drag. 

Mödrahjälpens omfattning. Mödrahjäl
pen nådde sin största omfattning under 
mitten av 1940-talet, då i runt tal 65 000 
mödrar erhöll understöd i samband med 
havandeskap och barnsbörd. Därefter har 
en oavbruten minskning i verksamhetens 
omfattning ägt rum, vilket framgår av 
nedanstående tablå. Den kraftiga ned
gången år 1955 (ca 30 %) var en följd 
av moderskapsförsäkringens införande. 

Det totala antalet handlagda ansök
ningar om mödrahj älp var, som framgår 
av tablån, knappt 24 000 under år 1960. 
Antalet har minskat med ca 1 500 sedan 
föregående år. Under året handlades 
knappt en mödrahjälpsansökan på vart 
fjärde nyfött barn. Av de handlagda an

sökningarna beviljades i likhet med före
gående år något mer än 65 %. Samman
lagt utbetalades under året 6,16 milj kr i 
mödrahjälp. 

I tab 1 lämnas en detaljerad redovisning 
av mödrahjälpens omfattning under år 
1960. Frekvensen handlagda ansökningar 
per 1 000 levande födda barn var betyd
ligt högre på landsbygden än i städerna. 
Även frekvensen beviljade ansökningar 
var mycket högre på landsbygden. Unge
fär vart femte nyfött barn på landsbyg
den erhöll mödrahjälp mot endast vart 
nionde i städerna. 

Av mödrahj älpsnämnderna ( = lands
tingsområdena) redovisades den högsta 
frekvensen handlagda ansökningar av mö-
drahjälpsnämnden på Gotland. Den hög
sta andelen beviljade ansökningar redovi
sades för Uppsala, Västernorrlands och 
Gotlands läns mödrahj älpsområden, där 
minst 75 % av de handlagda ansökning
arna beviljades. Lägsta andelen visar mö
drahj älpsnämnden i Västmanlands län 
med blott 49 % beviljade ansökningar. 

Av tab 1 framgår också att ej gifta 
mödrar (ogifta, frånskilda och änkor) be-
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Tab 1. Absoluta och relativa antalet handlagda och beviljade ansökningar o m mödrahjälp 
i mödrahjälpsområdena under år 1960 

viljades mödrahjälp i betydligt större ut
sträckning än de gifta. 

Mödrarnas ålder, civilstånd, sjukpen
ningklass mm. De mödrar som erhållit 

mödrahjälp har i tab 2 fördelats efter ci
vilstånd och ålder. Därvid framgår att 
57 % av mödrarna var gifta. Vid en jäm
förelse med tidigare år har denna andel 
minskat; år 1948 var 80 % gifta. Ande-

144 



Tab 2. Beviljade ansökningar fördelade efter mödrarnas ålder och civilstånd, år 1960 

len gifta var dessutom högre på landsbyg
den (64 % ) än i städerna (45 % ) . Möd
rarnas fördelning efter ålder visar, att 
1/4 var under 20 år. År 1948 utgjorde des
sa unga mödrar mindre än 1/10. Vidare 
var de gifta mödrarna i städerna yngre 
än på landsbygden, medan bland de ej 
gifta åldern i stort sett var lika. 

De hjälpta mödrarna har i tab 3 för
delats efter antalet hemmavarande barn 
före den nedkomst för vilken mödrahjälp 
beviljats. Som framgår av tabellen är na
turligtvis skillnaden i antalet barn mellan 
gifta och ej gifta kvinnor avsevärd. Av de 
gifta mödrarna hade knappt 1/5 varit 
barnlösa, medan bland de ej gifta drygt 
3/4 tidigare varit utan barn. Mellan lands
bygd och stad är skillnaderna i barnantal 

obetydliga, bortsett från at t som barnlösa 
redovisas bland de gifta mödrarna 15 % 
på landsbygden och 27 % i städerna. Av 
de gifta mödrarna hade 1/5 minst 4 barn. 

De gifta och ej gifta kvinnornas inpla
cering i sjukpenningklass framgår av föl
jande tablå, vilken samtidigt ger en bild 
av förekomsten av förvärvsarbete bland 
dem. 

De gifta kvinnor, som beviljats mödra
hjälp, tillhörde huvudsakligen sjukpen
ningklass 1 H. 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 in
komst under 1 200 kr. Huvudpar ten av 
kvinnorna i sjukpenningklass 1 H ä r ej 
förvärvsarbetande. Av de ej gifta mödrar-

Tab 3. Beviljade ansökningar fördelade efter antalet hemmavarande barn under 16 år 
före den aktuella nedkomsten, år I960 
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na hade i städerna ca 2/3 förvärvsarbete 
som inbringade mer än 1 800 kr per år, 
medan motsvarande andel modrar på 
landsbygden utgjorde knappt hälften. Av 
samtliga mödrar som beviljats mödrahjälp 
hade 17 % en inkomst som översteg 5 000 
kr per år, dvs sjukpenningklass 7 eller 
däröver. Andelen beviljade mödrahjälps-
ansökningar avtar, som framgår av tablån, 
med förvärvsinkomstens storlek. 

Mödrahjälpens storlek. Under år 1960 
utbetalades som tidigare nämnts 6,16 milj 
kr i mödrahjälp. Av beloppet gick 3,83 
milj kr till landsbygdens mödrar och 2,33 
till städernas, vilket redovisas i tab 4. Me
delbeloppet per moder uppgick till 384 
kr och har sedan 1956 ökat med 63 kr. 
Det genomsnittliga mödrahjälpsbeloppet 
var vidare högre för den ej gifta modern 
än för den gifta. 

Efter förnyad ansökan beviljades till-
läggsbelopp i 450 fall med i genomsnitt 
219 kr. Som jämförelse kan nämnas att 
år 1959 beviljades tilläggsbelopp i 531 
fall med i genomsnitt 211 kr. 

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 landstingsområde (250 kr), me
dan det högsta redovisas för nämnden i 
Västernorrlands län (466 kr). 

Utöver det ovan nämnda mödrahjälps
beloppet erhåller praktiskt taget alla kvin
nor genom lagen om moderskapshjälp 
moderskapspenning, vilken utgår med 270 
kr vid enkelbörd och 405 kr vid flerbörd 
(grundbelopp). Det bör observeras att 
mödrahjälpen är maximerad; det högsta 
belopp någon vid havandeskap eller 
barnsbörd kan tillerkännas är 600 kr (vid 
flerbörd 800 kr). 

I tab 5 redovisas mödrahjälpsfallen 
fördelade efter sjukpenningklass och be
loppets storlek. Därvid framgår att 30 % 
av mödrarna erhållit minst 600 kr, medan 
belopp understigande 200 kr utgått till 
17 %. Andelen mödrar som erhållit hög
sta mödrahjälpsbelopp är självfallet högst 
bland dem som saknar förvärvsarbete eller 
har låg inkomst. 

Hjälpformer. Mödrahjälp till tandvård 
ersätts direkt genom nämndernas försorg. 
I övrigt utgår mödrahjälpen sedan 1955 
som regel i kontant form. 
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Tab 4. Den beviljade mödrahjälpens belopp inom olika mödrahjälpsområden år 1960 

Efterföljande tablå utvisar antalet be
slut angående vissa hjälpformer samt des
sas fördelning av totalbeloppet. Det bör 
observeras att en moder kan få såväl kon-
tanthjälp som hjälp in natura, varför an
talet beslut överstiger antalet hjälpta 
mödrar. 

Mödrahjälp i form av kontantersätt-

ning utgick till 73 % av samtliga mödrar 
och omfattade 4,03 milj kr. Varje moder 
med kontantersättning erhöll i genom
snitt 343 kr. I tandvårdsersättning utbe
talades 1,55 milj kr till ca 9000 mödrar, 
vilket betyder att över hälften av de hjälp
ta mödrarna erhöll dylik hjälp. Hjälpen 
till tandvård var av något större omfatt-
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Tab 5. Mödrahjälpsfall fördelade efter beloppets storlek och sjukpenningklass, år 1960 

ning på landsbygden än i städerna. Det 
genomsnittligt beviljade tandvårdsbelop
pet var 176 kr. Tandvårdsbeloppens stor
lek inom olika mödrahjälpsområden fram
går för övrigt av tab 4. Vad beträffar in 
natura-hjalpen till kost, utrustning, hem
hjälp och inackordering upptar den en
dast en mindre del av besluten (10%) 
och svarar tillsammans för endast ca 11 % 
av mödrahjälpsbeloppet. 

Avgivna besvär. Till socialstyrelsen in
gavs under år 1960 694 besvär över möd-

rahjälpsnämndernas beslut (motsvaran
de 4 % av samtliga ansökningar). Av be
svärsärendena ogillades 575 och 16 lämna
des utan åtgärd, medan 103 bifölls med 
ett belopp på ca 27 000 kr. I de fall ären
det lämnats utan åtgärd hade mödra-
hjälpsnämnderna själva ändrat sina beslut 
med ledning av de omständigheter som 
framkommit vid besvärsutredningen. 
Härvid beviljades ytterligare ca 7 200 kr 
i mödrahjälp. 

Marianne Elg 

148 



Utlänningar i Sverige 

EN ÖVERSIKT FÖR FÖRSTA KVARTALET 1961 OCH LÄGET DEN 1 APRIL 1961 

Nedanstående översikt är liksom tidigare 
redogörelser beträffande utlänningar i 
Sverige grundad på statistik utarbetad 
inom statens utlänningskommission. När
mast föregående kvartalsöversikt framla
des i februarihäftet av Sociala Meddelan
den 1961. 

Utlänningar med uppehållstillstånd. En
ligt 27 § utlänningskungörelsen 4 juni 
1954 äger utlänning icke uppehålla sig i 
riket längre tid än tre månader utan att 
inneha gällande uppehållstillstånd. Stad
gandet gäller dock ej medborgare i Dan
mark, Finland, Island eller Norge och ej 
heller för utlänningar som innehar bosätt-
ningstillstånd. Vidare må erinras om att 

Tab 1. Uppehållstillstånd för utlänningar 

barn under 16 år i regel är införda i för
äldrarnas pass, varvid särskilt uppehålls
tillstånd inte utfärdas. Som framgår av 
tab 1 uppgick antalet gällande uppehålls
tillstånd den 1 april 1961 till 48 614. 
Detta innebär en ökning sedan den 1 ja
nuari 1961 med 510 och en i jämförelse 
med april 1960 i stort sett oförändrad 
nivå. Antalet uppehållstillstånd inom den 
baltiska befolkningsgruppen visar en fort
satt minskning, främst beroende på för
värv av svenskt medborgarskap. 

Naturaliserade utlänningar. Under för
sta kvartalet 1961 har 1 959 utlänningar 
blivit svenska medborgare, varav 1 813 
efter Kungl Majrts beslut. I totalantalet 
ingår 1 329 personer över 18 år (551 män, 
778 kvinnor) och 630 personer under 18 
år (335 män, 295 kvinnor). Beträffande 
fördelningen efter förutvarande nationa
litet kan nämnas, att 595 finländare, 394 
tyskar, 230 balter, 166 danskar, 156 norr
män och 77 polacker förvärvat svenskt 
medborgarskap under det här redovisade 
kvartalet. 

Födda och avlidna utlänningar. Under 
årets första kvartal har till utlänningskom
missionen inkommit uppgifter om att 98 
utlänningar avlidit i Sverige. Antalet av 
utländska kvinnor födda barn uppgick en
ligt under samma tid inkomna uppgifter 
till 869. Av mödrarna hade 420 finländsk, 
105 dansk, 105 tysk och 75 norsk natio-
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Tab 2. Arbetsanmälda utlänningar i Sverige per den 1 april 1961, fördelade 
efter yrkesgrupp och nationalitet 
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nalitet. Motsvarande fördelning efter fa
derns nationalitet var resp 365, 184, 121 
och 100. 

Utlänningar på den svenska arbetsmark
naden. Enligt utlänningskungörelsen ålig
ger det envar som anställt utlänning i 
sin tjänst att inom tjugofyra timmar efter 
anställningens tillträdande göra skriftlig 
anmälan härom till polismyndigheten i 
orten. Vid anställningens upphörande 
skall arbetsgivaren inom samma tidrymd 
göra motsvarande avanmälan. Anmäl
ningsskyldighet föreligger i fråga om 
samtliga utländska arbetstagare som fyllt 
16 år, oavsett om arbetstillstånd erfordras 
eller ej. På grundval av till utlännings
kommissionen inkomna arbetsanmälnings-
kort — som även passerar länsarbets
nämnderna (bl a i och för yrkeskodifie-
ring) — företas vid varje kvartalsskifte 
en räkning av antalet arbetsanmälda ut
länningar. I det följande framläggs resul
taten av den per den 1 april 1961 verk
ställda räkningen. 

Som framgår av tab 2 uppgick det to
tala antalet arbetsanmälda utlänningar 
den 1 april 1961 till 113 144, vilket inne
bär en minskning med 979 under första 
kvartalet 1961. En jämförelse med mot
svarande kvartalsskifte 1960 visar däre
mot en ökning med drygt 7 000 personer. 
Ökningen är härvid främst att hänföra 
till den finländska arbetskraften. 

Av de arbetsanmälda var 75 571 män 
och 37 573 kvinnor. I jämförelse med den 
1 januari 1961 är antalet män i stort sett 
oförändrat, medan antalet kvinnor min
skat med drygt 1 000. Sedan den 1 april 
1960 redovisas en ökning, som fördelar sig 
på ca 6 700 manliga och ca 400 kvinnliga 
arbetstagare. 

Icke mindre än 42 % av de utländska 
arbetstagarna var av finländsk nationali
tet. Tillsammans utgjorde det nordiska 
inslaget 68 % av den utländska arbets

kraften. Bland de i tab 2 och 3 icke re
dovisade nationaliteterna kan nämnas ne-
derländare (1075), schweizare (930), 
britter (922), jugoslaver (909), spanjorer 
(875) och fransmän (415). 

Inom industrin som helhet har antalet 
arbetsanmälda utlänningar under kvarta
let ökat med ca 800, varav drygt 600 män. 
Ökningen hänför sig huvudsakligen till 
gruppen malmbrytning och metallindustri 
( +839). Såväl i fråga om den totala in
dustrin som inom metallindustrin är ök
ningen mindre än under de två närmast 
föregående kvartalen. Under tredje och 
fjärde kvartalen 1960 ökade nämligen an
talet arbetsanmälda industriarbetare med 
ca 3 200 resp drygt 1 500, medan ökning
en inom metallindustrin under vart och 
ett av dessa kvartal uppgick till ca 1 400. 

Antalet finländare är ungefär detsam
ma som vid närmast föregående kvartals
skifte. Någon större förändring föreligger 
inte heller i fråga om de norska arbetsta
garnas totalantal. Antalet danskar har 
däremot minskat med drygt 500. 

Även om totalantalet finländska arbets
tagare inte ökat under kvartalet kan kon
stateras en fortsatt uppgång för finländar
nas del inom gruppen malmbrytning och 
metallindustri. Ökningen under första 
kvartalet 1961 stannar emellertid vid siff
ran 505 mot 795 under närmast föregå
ende kvartal. 

Länsuppgifter över antalet arbetsan
mälda utlänningar återfinns i tab 3. Som 
väntat finns en betydande del (21 %) 
av den utländska arbetskraften inom 
Stockholms stad. Finländarna är i majo
ritet inom samtliga län utom Kronobergs, 
Kalmar, Gotlands, Kristianstads, Malmö
hus och Hallands län, där danskarna av 
geografiska skäl är den största nations
gruppen. Norrmännen finns till betydan
de del inom Göteborgs och Bohus län 
samt Värmlands län. Man finner vidare 
att den icke-nordiska arbetskraften i ringa 
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Tab 3. Arbetsanmälda utlänningar i Sverige per den 1 april 1961, fördelade 
efter län och nationalitet 

utsträckning är lokaliserad till norrlands
länen. 

I fråga om gruppen malmbrytning och 
metallindustri förelåg den största ökning-, 
en inom Stockholms län, där det redovi
sade nettotillskottet uppgick till 222. Inom 
Västmanlands län, som under de två när
mast föregående kvartalen redovisat den 

största ökningen inom nämnda yrkes
grupp, ökade antalet med 168 och upp
gick därmed totalt till 4 675. En ökning 
med vardera ca 100 arbetsanmälda ut
länningar redovisade metallindustrin in
om Stockholms stad samt Södermanlands 
och Malmöhus län. 

Lennart Hellestedt 
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Uppgifter om bostadsbyggandet under 

första kvartalet 1961 

Angående primärmaterial till och upp
läggning av följande redovisning hänvi
sas till Sociala Meddelanden, Statistisk 
Information, januari 1960 (s 11). 

»Småhus» är den gemensamma benäm
ningen på enfamiljs- och tvåfamiljshus 
samt rad- och kedjehus. Övriga hus ut
görs av flerfamiljshus och hus för huvud

sakligen andra än bostadsändamål — 
»icke-bostadshus». Då antalet lägenheter 
i icke-bostadshus är ringa (mindre än en 
procent av den totala bostadsproduktio
nen) betecknas i följande tabeller alla 
andra hus än småhus som »flerfamiljs
hus». 

Tab 1. Antal lägenheter i inflyttningsfärdiga hus i olika kommuner och kommungrupper 1 

1 Enligt den administrativa indelningen den 1 januari 1961. 
Boo, Botkyrka, Danderyd, Djursholm, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Märsta, Nacka, Saltsjöbaden, 

Sollentuna, Solna, Stocksund, Sundbyberg, Tyresö, Täby, Upplands-Väsby, Österhaninge. 
Angered, Askim, Kungsbacka, Kungälv, Kållered, Landvetter, Lerum, Mölndal, Nödinge, Partilie, 

Råda, Skallsjö, Starrkärr, Säve, Torslanda, Tuve, Ytterby, öckerö. 
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Tab 2. Antal lägenheter i påbörjade hus i olika kommuner och kommungrupper1 

Tab 3. Antal lägenheter i inflyttningsfärdiga, påbörjade och pågående flerfamiljshus. 
Hela riket 

1 Enligt den administrativa indelningen den 1 januari 1961. 
2 Se not till tab 1. 

» » » » 1. 
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Tab 4. Antal lägenheter i inflyttningsfärdiga hus i städer med 30 000—100 000 invånare 1 

1 Enligt den administrativa indelningen den 1 januari 1961. 
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Löneförhållandena för arbetare inom industri 

i februari 1961 

Sedan flera år tillbaka har socialstyrelsen 
från företag inom industrin fyra gånger 
om året inhämtat uppgifter om av ar
betare under en avlöningsperiod (som re
gel i kvartalets mellersta månad) upp
buren lönesumma och utförda arbetstim
mar. På grundval av dessa uppgifter har 
beräkningar gjorts rörande förändringar
na i arbetarnas genomsnittliga timför-
tjänster sedan närmast föregående under
sökningstillfälle och sedan motsvarande 
undersökningstillfälle föregående år. För 
varje undersöknings resultat har redo
gjorts i Sociala Meddelanden (senast i 
SocM, Statistisk Information, mars 
1961). 

Från och med år 1959 grundar sig in
samlingen av uppgifter till ovannämnda 
statistik på ett stickprov av företag som 
ingår i ett inom socialstyrelsen upprättat 
adressregister. Vid utsändningen av upp
giftsblanketter i februari 1961 tillämpa
des samma stickprovsförfarande som åren 
1959 och I960, dvs blanketter utsändes 
till samtliga i registret upptagna företag 
med över 25 anställda arbetare samt till 
vart tionde av övriga företag. Blanketter 
skickades i februari 1961 till inalles 
4 732 företag (firmor eller arbetsställen). 
Svar har erhållits från 81 % av de till
skrivna företagen. 

De för statistiken erforderliga uppgif
terna om utbetalda lönesummor och ut
gjorda arbetstimmar inhämtas under år 
1961 på ett rapportkort, som innehåller 
uppgifter om a) av arbetare under en 
avlöningsperiod (som regel i kvartalets 

mellersta månad) uppburen lönesumma 
och utförda arbetstimmar (med fördel
ning på de tre grupperna vuxna manliga 
arbetare, vuxna kvinnliga arbetare samt 
minderåriga arbetare plus lärlingar) och 
b) antal arbetare som varit i arbete under 
hela eller del av den redovisade avlö
ningsperioden. I lönesummorna skall en
ligt anvisningarna ingå övertidsersätt
ning, skifttillägg, ackordsöverskott m m, 
men ej semesterlön eller semesterersätt
ning, helgdagslön eller helgdagsersättning 
(dvs lön som enligt avtal utgår till tim-
avlönade arbetare för vissa bestämda 
helgdagar), ersättningar vid sjukdom, 
olycksfall o dyl. För tidigare avlönings
perioder utbetalda lönebelopp, som för
anletts av retroaktiva lönebestämmelser 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 redogö
relse som »företag». 

Förändringarna i arbetarnas förtjänster 
sedan föregående undersökningstillfällen 
belyses av indextal, vilka beräknats med 
användande av uppgifter för sådana fö
retag som lämnat uppgifter vid båda de 
undersökningstillfällen som jämförelsen 
avser. Företag, för vilka uppgifter erhål
lits endast vid det ena av de två under
sökningstillfällena, har således ej medta
gits. För varje industrigrupp har man be
räknat två genomsnittliga timförtjänster, 
en för vartdera undersökningstillfället, så
som kvoten mellan lönesumma och tim-
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Tab 1. Indextal (november 1960 = 100 och februari 1960 = 100) för genomsnittl ig 
timförtjänst för arbetare inom industri i februari 1961 
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Tab 1 (forts). Indextal för genomsnittlig timförtjänst för arbetare inom industri i februari 1961 

Tab 2. Genomsnittliga timförtjänster, kr, i februari 1961 för vuxna manliga 
industriarbetare i olika dyrortsgrnpper 
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Tab 3. Indextal (februari 1960 = 100) för genomsnittl ig timförtjänst för arbetare 
inom industri i Stockholm i februari 1961 

summa för en vecka. Indextalen har där
efter erhållits genom att timförtjänsterna 
vid det aktuella (senare) undersöknings
tillfället uttryckts i procent av motsva
rande timförtjänster vid det tidigare un
dersökningstillfället. Såväl lönesummor 
som timsummor vid företag som utvalts 
med sannolikheten 1/10 har vid dessa be
räkningar multiplicerats med 10. 

Inom flera industrigrupper förekom
mer ackordsarbete som sträcker sig över 
flera 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 den

na period kan komma att utbetalas först 
senare. Så t ex sammanhänger de relativt 
låga indextalen i tab 1 (november 1960 
= 100) för vuxna manliga arbetare och 
samtliga arbetare inom gruppen »järn-
och stålmanufaktur» med att stora ac
kordsöverskott redovisats i november 
1960 av ett företag inom denna grupp. 
Det bör även erinras om att den nor
mala veckoarbetstiden ibland (t ex då 
fria lördagar förekommer under somma
ren) varierar under året utan motsva
rande variationer i lönen (veckolön, må
nadslön). Vid bedömningen av här redo
visade indextal bör man beakta dessa 
omständigheter, liksom möjligheten av 
att primäruppgifterna i vissa fall icke 

Tab 4. Indextal (febr 1947 = 100) för genomsnittl ig timförtjänst för arbetare 
(män, kvinnor, minderåriga) inom industri 
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sammanställts i full överensstämmelse 
med anvisningarna. 

I tab 1 återges indextal, som visar de 
beräknade timförtjänsternas förändringar 
från november 1960 till februari 1961 och 
från februari 1960 till februari 1961. De 
förstnämnda indextalen grundas på upp
gifter från 3 191 företag och de sist
nämnda på uppgifter från 3 364 företag. 
Det bör framhållas, att uppgifterna för 
februari 1960 i regel avser en avlönings
period, under vilken 1959 års kollektiv
avtal tillämpades, trots att avtalsperioden 
utlupit; de nya avtalen för 1960 blev i 
allmänhet ej färdiga förrän på våren 
1960. 

I tab 2 återges genomsnittliga timför-
tjänster för vuxna manliga arbetare i oli
ka industrigrupper med fördelning på 
dyrortsgrupper. 

Förändringarna mellan februari 1960 
och februari 1961 i de genomsnittliga 

timförtjänsterna för vuxna arbetare i 
Stockholm framgår av indextalen i tab 3. 

Tab 4 visar löneutvecklingen sedan no
vember 1958 för samtliga arbetare (män, 
kvinnor och minderåriga). Indextalen i 
denna tabell har beräknats enligt den 
s k kedjemetoden. Vid beräkningen av 
indextalen för februari 1959 och februari 
1960 har hänsyn ej tagits till senare ut
betalda retroaktiva lönetillägg. För grup
pen »verkstadsindustri m m» företogs år 
1959 och 1960 stickprovsundersökningar 
beträffande de retroaktiva lönetilläggens 
storlek. I anslutning härtill erhölls index
talen 261,1 resp. 274,1 för den genom
snittliga timförtjänsten inklusive retroak
tiva lönetillägg i februari 1959 resp i 
februari I960.1 

Carl Y:son Hermelin 

1 Jfr SocM, Stat Inf, sept 1959 s 294, okt 1959 
s 316 och okt 1960 s 306. 

SUMMARY 

Wages in mining and manufacturing in 
February 1961 

The Social Welfare Board collects quarterly 
reports from establishments in mining and 
manufacturing concerning payrolls and hours 
worked, relating to one pay period in each 
quarter. 

On the basis of these reports calculations 
have been made concerning the changes of 
average hourly earnings of wage-earners since 
the survey next preceding and since the corre
sponding survey during the preceding year. 

Table 1 gives data on changes of average 
hourly earnings from November 1960 to Febru
ary 1961 and from February 1960 to Febru
ary 1961 and on average hourly earnings of 
adult male and female workers in February 
1961. For adult male workers the average 
hourly earnings increased by 3.0 per cent 
from November 1960 to February 1961 and 
by 11.4 per cent from February 1960 to 
February 1961. 

In table 2 the average hourly earnings of 
adult male workers in February 1961 are 
shown for different cost-of-living zones. 

The changes from February 1960 to Febru
ary 1961 of average hourly earnings of adult 
male workers in Stockholm are shown by the 
index numbers in table 3. 

The wage development since November 1958 
for all categories of wage-earners (male and 
female adults and juveniles) is illustrated by 
the index numbers in table 4. These index 
numbers are calculated in accordance with 
the so-called chain method. Retrospective 
wage supplements are not included in the 
quarterly reports. In the years 1959 and 1960 
the Social Welfare Board has conducted 
special sample surveys on retrospective wage 
supplements in the group "verkstadsindustri 
m m" (engineering industries etc). In this 
connection the index numbers 261.1 and 274.1 
(February 1947 = 100) were computed for 
average hourly earnings of wage-earners in 
the group mentioned in February 1959 and 
February 1960, respectively, including retro
spective wage supplements. 
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Sysselsättning inom industrin 

Tab 1. Sysselsättning inom industrin februari—mars 1961 vid företag som lämnat 
uppgifter för båda månaderna 
Uppgifterna i kol 1—5 och 9—10 avser förhållandena en dag i månaden. 

Tab 2. Indextal (uträknade enligt kedjemetod, m a r s 1960 = 100) för antal anställda 
arbetare (exkl permitterade) februari 1960—mars 1961 
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Tab 3. Antal i januari—mars 1961 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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Konsumentprisindex för april 1961 

Konsumentprisindex för april 1961 har 
av socialstyrelsen beräknats till 162 (1949 
= 100) eller samma tal som för mars. 
Med två decimaler är talet för april 
162,01 mot 161,85 för mars. Indextalen 
för de olika huvudgrupperna av varor 
och tjänster för tidigare beräkningstill
fällen återges i tab 1. 

För de olika i konsumentprisindex in
gående huvudgrupperna av varor och 
tjänster är indextalen för april följande 
(marstalen inom parentes) : livsmedel 
179 (179), alkoholhaltiga drycker och to
bak 180 (180), bostad, bränsle och lyse 
163 (163), därav för enbart bostad 167 
(167) och för bränsle och lyse 154 (154), 
kläder och skor 131 (130), inventarier 

och husgeråd 141 (141) och diverse 157 
(157). 

Mellan mars och april har prisföränd
ringarna varit helt obetydliga. För spår
vagns- och bussresor har dock inregistre
rats en tioprocentig uppgång. 

Inom livsmedelsposten har en del 
mindre prishöjningar och prissänkningar 
förekommit, men de har tagit ut var
andra. 

Prisutvecklingen under de senaste må
naderna för vissa undergrupper av varor 
och tjänster belyses av indextalen i tab 2. 

Pensionspristalet har beräknats till 132 
mot 131 i mars. Denna höjning påverkar 
inte folkpensionerna. 

Inga Tammelin 

Tab 1. Konsumentprisindex 1950—april 1961 (år 1949 = 100)1 

1 Indextalen för varje kvartal och månad 1950—1959 se SocM 1957: 4, s 255, och 1958: 3, s 191 
samt SocM, Stat Inf 1959, s 104, 1960, s 67 och 1961, s 59. 
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Tab 2. Indextal för olika delposter år 1960 och februari—april 1961 samt 
talens procentuella förändringar december 1960—april 1961 
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ages. In the case of all goods and services 
which are consumed by the household as a 
whole, such as housing accommodation, light 
and fuel, furniture and household utensils, 
laundry, telephone, radio, newspapers and 
books and the household's private vehicles, the 
part of the costs allotted to the children has 
had to be calculated in a more or less arbi
trary fashion. Where the valuation of the care 
and supervision given the child in the home 
is concerned, above all in the case of the work 
done in the home by the mother or other 
members of the household, it is only possible 
to assess these values arbitrarily too. 

Yet another kind of cost in connection with 
children can be distinguished, namely the 
costs borne by the community for the fostering, 
care and education of children outside the 
home. The biggest item of this type is school 
education. However the community does not 
only pay for children's consumption outside 
the home but also contributes to the consump
tion within the home too. The most important 
contribution made by the community in this 
respect is the Family or General Children's 
Allowance and the free meals at school. The 
calculation of the costs for children which is 
now submitted shows the distribution of the 
costs between the community and the house
hold. The only division which has been made 
is between households with different numbers 
of children. Naturally the costs for children 
are affected by a number of other factors such 
as the age of the child, the income of the 
household, where the household is domiciled, 
etc. Furthermore individual variations natur
ally occur between different households. The 
only one of these factors which has been 
studied is the child's age. 

The costs per child are, of course, lower 
the more children there are in the household. 

In the assessment of the value of care and 
supervision in the home for children of dif
ferent ages, the following method was adopted. 
The middle age group, 7 to 10 years, was as
signed an average sum per child of 2,300 kr. 
The upper age group was assigned 1,300 kr., 
that is to say an amount which somewhat ex
ceeds the average for an adult. The other age 
groups were given sums of such a size that 
the sums assigned to each age group decrease 
by equal amounts counting from the youngest 
to the oldest. By this method the following 
values were obtained for the care and super
vision given children of various ages in the 
home. 

Concerning the variation in costs for chil
dren with the income of the household, only 
some indication of the connection which prob
ably exists will be given here. The higher the 
income is, the larger both the total consump
tion and the actual costs for children. How
ever it is probable that the costs for children 
do not increase at the same rate as the total 
amount spent on consumption. The larger this 
is, the smaller the part that is made up of 
costs for children. As the income of a house
hold increases, the expenses which increase 
most quickly are those connected with the 
adults' consumption. The place of residence 
probably has the effect that costs for children 
are higher in towns and other densely popu
lated areas than they are in sparsely popu
lated areas. 

The community's costs for certain cate
gories of children are considerably larger than 
those given here. One category consists of 
children who belong to private households but 
who enjoy certain special benefits. These may 
consist of allowances made after an investi
gation of the household's total income, care in 
heavily subsidized day nurseries, temporary 
care in hospitals or similar benefits. Another 
category of children is those who are com
pletely cared for by various institutions owing 
to mental or physical disorder or some other 
cause. The latter group of children form a 
very small percentage of the total and the 
community's costs per child are very high for 
this group. The community has, of course, in 
these cases, also taken over the household's 
costs for children. The community's other costs 
for those social services which benefit house
holds with children amount to comparatively 
small sums which principally benefit special 
categories of children. 

According to the calculations of the Swedish 
Institute of Economic Research, from the time 
when the cost of living survey was carried out 
in 1958 up to the present year, 1961, the 
value of the total private consumption has 
increased by about 10 per cent, due among 
other things to the introduction of a sales tax. 
If it is assumed that the costs for children 
have increased at the same rate, these costs 
would, in 1961, amount to the following sums: 
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Costs for Children in 1961 in Kronor per household and year 
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Ungdomsvårdsskolorna år 1960 

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. Det finns två olika typer av sko
lor, nämligen skolhem för barn i skolplik-
tig ålder samt yrkesskolor för barn och 
ungdom som avslutat sin skolgång. Som 
villkorligt utskrivna eller utackorderade 
erhåller dessutom ungdomarna vård bl a 
i enskilt hem samt beträffande villkorligt 
utskrivna även i särskilda inackorderings
hem. 

Antal skolor, platser, elever m m. Under 
år 1960 företogs en omfattande upprust
ning av ungdomsvårdsskoleväsendet. Ett 
av resultaten härav blev att platsantalet 
ökade med 15 %, vilket framgår av tab 1. 
Av skolorna är 16 avsedda för manligt 
klientel. Dessa fördelar sig på 4 skolhem, 
11 yrkesskolor samt 1 kombinerat skol
hem och yrkesskola — Lövsta. Av de 9 

skolorna för kvinnliga elever är 8 yrkes
skolor och 1 skolhem. 

Det av Kungl Maj: t fastställda antalet 
platser på ungdomsvårdsskolorna vid ut
gången av år 1960 var 970 mot 858 vid 
samma tidpunkt föregående år. Den 
verkliga platstillgången på skolorna var 
emellertid något lägre än det fastställda 
platsantalet. Vid utgången av år 1960 var 
antalet disponibla platser 949 eller 21 
lägre än det av Kungl Maj: t fastställda. 
Orsaken härtill är bl a pågående repara
tionsarbeten. Av hela antalet disponibla 
platser var 693 avsedda för manligt och 
256 för kvinnligt klientel. 

Hela ungdomsvårdsskoleklientelet, dvs 
samtliga barn och ungdomar under sko
lornas tillsyn, vid utgången av år 1960 
omfattade 1 527 elever och hade minskat 
med ett hundratal sedan föregående år. 
Orsakerna härtill är ändrade utskriv
ningsregler i samband med ikraftträdan
det av den nya barnavårdslagen. Av des
sa elever var drygt 60 % intagna på 
skolorna, medan 27 % var villkorligt ut-

Tab 1. Ungdomsvårdsskolorna vid slutet av åren 1957—1960 
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skrivna och 12 % utackorderade. Av 
samtliga kvarvarande barn var 1 027 poj
kar och 500 flickor. 

Exspektanter. Ett väsentligt resultat av 
ungdomsvårdsskolornas upprustning är 
att antalet exspektanter kraftigt kunnat 
nedbringas. Vid slutet av år 1958 stod 
263 ungdomar på skolornas väntelistor. 
Vid samma tidpunkt 1959 var antalet 
138 för at t den 31 december 1960 ha 
sjunkit till 24, varav 13 var pojkar. Alla 
dessa 24 ungdomar väntade på plats vid 
yrkesskola. 

Förändringar i elevantalet. En elev vid en 
skola kan när så prövas lämpligt utskri
vas (villkorlig utskrivning eller utackor-
dering). O m vederbörande därvid visar 
dåligt uppförande eller eljest missköter 
sig, skall han återtas till skolan. Eleven 
blir slutligt utskriven när han ej vidare 
anses i behov av vård eller avförd om han 
är i behov av vård på annan anstalt el
ler skall avtjäna straff. I efterföljande 
tablå redovisas under år 1957—1960 vid
tagna förändringar av vårdformerna. 

Den stora ökningen av antalet slutligt 
utskrivna sammanhänger med införandet 
av den nya barnavårdslagen den 1 januari 

1961. Den nya lagen medger ej vård 
utom skola i det egna hemmet, varför de 
elever som vid årsskiftet var villkorligt 
utskrivna och vistades i sina hem blev 
slutligt utskrivna. Eftervården har i fler
talet fall överlämnats till barnavårds
nämnderna. Detta innebär a t t samhälls-
vården fortsätter. 

Av de år 1960 nyintagna var 228 flic
kor och 566 pojkar. Huvudparten av des
sa barn och ungdomar (85 %) hade pla
cerats på yrkesskolor. Av de samma år ut
skrivna eleverna avfördes ca 160 — prak
tiskt taget endast pojkar — för avtjänan
de av fängelsestraff. Antalet elever som 
under året överflyttats till annan ung
domsvårdsskola var 186. Omkring 1/3 av 
dessa flyttades från skolhem till yrkes
skola. 

Tab 2. Ungdomsvårdsskoleelevernas ålder vid utgången av år 1960 
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Elevernas ålder. Ungdomsvårdsskoleele
vernas fördelning efter ålder och kön vid 
slutet av år 1960 redovisas i tab 2. Fullt 
naturligt var nästan samtliga yrkesskole
elever 15 år eller äldre, medan huvudpar
ten av skolhemseleverna var under 15 år. 
O m man ställer hela ungdomsvårdsskole
klientelet i relation till folkmängden i oli
ka åldersgrupper, framgår att 2,5 av 1 000 
barn i åldern 15—17 år stod under sko
lornas tillsyn vid utgången av år 1960. I 
åldersgruppen 18—20 år var motsvaran
de andel 1,7 % och i åldersgruppen 9— 
14 år 0,2 %. 

Av de nyintagna yrkesskoleeleverna var 
knappt 1/4 födda 1942 eller tidigare och 
fyllda 18 år var endast 26 ungdomar, av 
vilka 16 var flickor. Av de nyintagna 
skolhemseleverna var ca 1/3 födda 1945 
eller tidigare. 

Medelåldern för de slutligt utskrivna 
eleverna var 18 år 4 mån medan de av
förda, vilka nästan undantagslöst var poj
kar, var något yngre eller 17 år 6 mån. 

Eleverna fördelade efter vanartsfaktorer. 
De barn och ungdomar som står under 
ungdomsvårdsskolornas tillsyn har omhän
dertagits på grund av visad vanart. På 

vilket sätt denna tagit sig uttryck fram
går av tab 3, i vilken eleverna fördelats 
efter orsakerna till omhändertagandet. 
Därvid har eleverna fördelats efter samt
liga angivna vanartsfaktorer och förekom
mer sålunda i vissa fall under flera av de 
angivna faktorerna. I gruppen annan 
vanart ingår eldsanläggning, ligabrott och 
rån. 

Av tabellen framgår at t den ojämför
ligt vanligaste orsaken till omhändertagan
de av pojkar år 1960 var andra egen
domsbrott än billån. De därnäst vanli
gaste orsaksfaktorerna var billån och al
koholmissbruk. Bland de nytillkomna 
flickorna var sexuell vanart och vagabon-
dering de mest förekommande orsakerna. 

Vid jämförelse med tidigare år fram
går at t de vagabonderande flickornas an
del av ungdomsvårdsskoleklientelet ökat 
mycket kraftigt under de senaste åren 
samt att även antalet alkoholmissbrukan
de ungdomar ökat. 

Vårdtidens längd. För att belysa vårdti
dens längd för de år 1960 utskrivna ele
verna har den totala tid eleverna tillhört 
skolorganisationen uppdelats i a) en förs
ta vårdtid på skolan, dvs tiden fram till 

Tab 3. Anledningar till barns och ungdomars omhändertagande åren 1957—1960 
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Tab 4. Vårdtiden för år 1960 utskrivna elever 

den första villkorliga utskrivningen eller 
utackorderingen, b) en resterande vård
tid på skolan, dvs ev övrig vistelsetid på 
skolan, samt c) en utskrivningstid med 
vilken avses den sammanlagda tid elever
na varit villkorligt utskrivna och/eller ut
ackorderade. 

I tab 4 redovisas den genomsnittliga 
vårdtidens längd för olika kategorier ele
ver. Den genomsnittliga vårdtiden för de 
slutligt utskrivna eleverna (2 år 9 mån) 
är betydligt längre än för de avförda ele
verna (1 år 11 mån) , vilket är naturligt 
då de sistnämnda huvudsakligen utskri-
vits för avtjänande av straff eller vård på 
annan anstalt och således ej är färdigbe-
handlade. 

Av tabellen framgår vidare at t av dem 
som slutligt utskrivits från yrkesskolor det 
kvinnliga klientelet haft en betydligt 
längre vårdtid än det manliga. Detta gäl
ler såväl de olika tidkomponenterna som 
den totala vårdtiden. I detta sammanhang 
kan nämnas att ett antal skolhemselever 
(ca 60 elever under år 1960) varje Åv 
överförs till yrkesskolorna och sedan vid 
utskrivningen redovisas som utskrivna 
från yrkesskolorna. Medan den första 
vårdtiden på yrkesskolarna var drygt 320 
dagar i genomsnitt var den på skolhem
men drygt 350 dagar. För den totala 
vårdtiden var motsvarande siffror för de 
två skoltyperna 1 042 dagar resp 857 da
gar. 

Marianne Elg 

174 



Nykterhetsnämndernas verksamhet under år 1960 

Åtgärder enligt nykterhetsvårdslagen. En
ligt kommunernas årsberättelser var an
talet personer, som nykterhetsnämnderna 
tagit befattning med under 1960, 81 870. 
Detta innebär en ökning med 4 % i jäm
förelse med 1959. Ökningen är något 
kraftigare i städerna (5 %) än på lands
bygden (2 %). 

Man måste emellertid göra klart för 
sig at t dessa siffror inte bara är ett måt t 
på nykterhetstillståndet, utan därjämte i 
hög grad påverkas av nämndernas effek
tivitet. Ett annat mått på nykterhetstill
ståndet är uppgifterna om antalet av
dömda fylleriförseelser; även här kommer 

effektiviteten hos det ingripande organet, 
polisen, in i bilden. 

Utvecklingen de senaste åren i fråga 
om antalet personer med vilka nykter
hetsnämnderna tagit befattning samt an
talet avdömda fylleriförseelser framgår av
följande tablå. 

Tab 1. Personer med vilka nykterhetsnämnderna tagit befattning år 1960 
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Tab 2. Antal hjälpåtgärder enligt 14 § Nvl år 1960 

Nykterhetsvårdsfallen har i det följan
de uppdelats i tre kategorier, nämligen 
endast undersökningsfall, fall då enbart 
hjälpåtgärder förekommit (14 §-fall) 
samt fall mot vilka åtgärder av mera in
gripande art företagits (15 §-fall). I ne
danstående tablå redovisas antalet fall av 
ovannämnda tre typer på landsbygden och 
i städerna samt därav antalet körkorts
innehavare. Emellertid har 1/8 av stä
derna, däribland även storstäderna, ej 
kunnat lämna uppgifter om antalet kör
kortsinnehavare, varför siffrorna i reali
teten ligger betydligt över de i tablån re
dovisade. 
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Hur antalet personer, som nykterhets
nämnderna tagit befattning med, fördelar 
sig på olika län framgår av tab 1. För
ändringarna sedan föregående år är rätt 
olika för skilda delar av riket. De flesta 
länen redovisar en uppgång av antalet 
fall, störst är denna i Jämtlands län med 
nära 30 %. Den största minskningen re
dovisas av Gävleborgs län med 8 %. 

Totalantalet fall under 1960 var 11,0 
per 1 000 invånare rhot 10,6 ett år tidi
gare; i städerna var motsvarande siffror 
15,2 (14,7) och på landsbygden 6,5 (6,4). 

Hjälpåtgärder enligt 14 § nykterhets-
vårdslagen. Hjälpåtgärder utgör den ge
nerella behandlingsformen vid lindrigare 
fall av alkoholmissbruk. Påpekas bör 
emellertid att hjälpåtgärder enligt 14 § 
även har företagits mot de svårare miss
brukarna, för vilka s k »hemfallenhet» åt 
alkoholmissbruk är konstaterad (15 §-
fall). Enligt statistiken för 1959 hade den 
övervägande delen (88 %) av dessa per
soner också varit föremål för hjälpåtgär
der enligt 14 § Nvl. 

De olika hjälpatgärdernas fördelning 
inom olika län har sammanställts i tab 2. 
I många fall förekommer flera olika åt
gärder mot en och samma person, varför 
summan av antalet fall med åtgärder blir 
betydligt större än antalet personer. 

Till hjälpåtgärder räknas även ett sam
tal om det har rådgivande eller eljest te
rapeutisk karaktär. Den särskilda redovis
ningen av antalet rådgivande samtal har 
emellertid slopats, enär bl a gränsen mel
lan dessa lindrigare 14 § -fall och under
sökningsfallen på sina håll var mycket 
svår att dra. 

Med s k annan hjälpåtgärd avses hjälp 
till ombyte av arbete eller vistelseort, an
skaffande av ny bostad, omskolning eller 
dylikt. 

Körkortsärenden. Bland nykterhetsnämn
dernas arbetsuppgifter intar de s k kör
kortsärendena, dvs yttranden angående 
lämplighetsintyg för körkortssökande, en 
betydande plats. 

Antalet körkortsärenden samt antalet 
anmärkningar i nykterhetshänseende i 
samband med dessa ärendens handlägg
ning framgår av nedanstående tablå. I 
jämförelse med närmast föregående år 
hade antalet körkortsärenden under år 
1960 ökat med cirka 11 900 till 222 200, 
vilket motsvarar 29,7 ärenden per 1 000 
invånare (föregående år 28,3). 

Antalet anmärkningar i nykterhetshän
seende har likaså ökat sedan närmast fö
regående år med 1 250 till 14 350 och ut
gjorde 1960 6,5 % av hela antalet kör
kortsärenden (föregående år 6,2 % ) . 
Frekvensen nykterhetsanmärkningar har 
sedan 1955 ökat för varje år. Ar 1947, 
det första året för nykterhetsvårdsstatisti-
ken, utgjorde anmärkningarna blott 3 c/c 
av körkortsärendena. Åren därefter fram 
till 1956 höll sig frekvensen anmärkningar 
omkring 4 %. 

Av efterföljande tablå framgår hur an-
märkningsprocenten fördelar sig inom 
olika län. 
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Det relativa antalet anmärkningar är 
väsentligt större i städerna (9 %) än på 
landsbygden (4 %). Denna skillnad kan 
möjligen förklaras av det större relativa 

antalet alkoholmissbrukare i städerna, 
men dessutom kan tänkas att bedöm
ningen är mildare på landsbygden. I jäm
förelse med föregående år har anmärk
ningarna ökat något på landsbygden, me
dan en obetydlig minskning kan konstate
ras i städerna. Den högsta frekvensen an
märkningar har Stockholms stad med 
14 % (föregående år 15 c/o) samt däref
ter Göteborgs och Bohus län med 9 % 
(9 % ) och Malmöhus län med 8 % 
(9 % ) . De lägsta frekvenserna redovisas 
av Älvsborgs, Skaraborgs och Norrbot
tens län med drygt 3 %. De lokala skill
naderna kan bero på varierande praxis 
hos nykterhetsnämnderna samt dessas kva
litativa kompetens för denna verksamhet. 

Ytterligare åligger det nykterhetsnämn
derna att i vissa fall till länsstyrelse göra 
anmälningar angående nykterhetsanmärk
ningar mot körkortsinnehavare samt till 
länsstyrelse eller annan myndighet avge 
remissyttranden angående återkallelse 
resp omhändertagande av körkort. Av ne
danstående tablå framgår antalet dylika 
ärenden på landsbygden och i städerna 
samt antalet fall, där återkallelse av kör
kortet förordats. 

Barbro Wängberg 
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Statsbidrag till ålderdomshem 

Tab 1. Nybyggda samt om- och tillbyggda ålderdomshem, länsvis, för vilka länsstyrelserna 
under tiden 1 juni 1960—31 maj 1961 fastställt statsbidrag 
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Tab 2. Nybyggda s a m t om- och tillbyggda ålderdomshem, årsvis med hänsyn till färdig
ställandet, för vilka länsstyrelserna under tiden 1 juni 1960 —31 maj 1961 
fastställt statsbidrag 

Bestämmelserna om statsbidrag till ålder
domshem finns i kungörelsen den 5 juni 
1953 (nr 339) om statsbidrag till anord
nande samt om- och tillbyggnad av ål
derdomshem. 

Under tiden 1 juni 1960—31 maj 1961 
har socialstyrelsen yttrat sig över 54 av 
länsstyrelserna remitterade ansökningar 
om statsbidrag. Länsstyrelserna har under 
nämnda tid fastställt statsbidrag med till
hopa 9 203 241 kronor avseende 67 bygg
nadsföretag. Socialstyrelsen, som enligt 
8 § kungörelsen har att besluta om utbe
talning av statsbidrag i den mån medel 
finns tillgängliga, har under samma tid 
utbetalat 8 547 952 kronor i statsbidrag. 
De utbetalade bidragen har avsett 60 
byggnadsföretag. 

Under tiden 1 juni 1960—31 maj 1961 
har länsstyrelserna fastställt statsbidrag 
till ålderdomshem i den omfattning, som 
redovisas i tab 1 och 2. 

Det framgår bland annat att ifrågava
rande ålderdomshem är 67 till antalet 
med 2 417 platser, varav 45 hem med 
1 706 platser i nybyggnader. För samtliga 
hem belöper sig byggnadskostnaderna till 
60,1 mkr, varav 15,2 mkr kommer på 
om- och tillbyggnadsföretag. Totala be
loppet av fastställda statsbidrag utgör som 
redan nämnts 9 203 241 kronor. 

I tab 2 redovisas de ifrågavarande 
byggnadernas fördelning efter året för 
färdigställandet. 

Bertil Wirseen 
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Konsumentprisindex för maj 1961 

Konsumentprisindex för maj 1961 har av 
socialstyrelsen beräknats till 162 (1949 
= 100) eller samma tal som för april. 
Med två decimaler är talet för maj 162,45 
mot 162,01 för april. Indextalen för de 
olika huvudgrupperna av varor och 
tjänster för tidigare beräkningstillfällen 
återges i tab 1. 

För de olika i konsumentprisindex in
gående huvudgrupperna av varor och 
tjänster är indextalen för maj följande 
(apriltalen inom parentes) : Livsmedel 
180 (179), alkoholhaltiga drycker och to
bak 180 (180), bostad, bränsle och lyse 
163 (163), därav för enbart bostad 167 

(167) och för bränsle och lyse 154 (154), 
kläder och skor 131 (131), inventarier 
och husgeråd 142 (141) och diverse 158 
(157). 

Mellan april och maj märks prisför
ändringarna för enskilda varuslag i förs
ta hand inom gruppen livsmedel, som 
har stigit med 0,6 procent. Höjda priser 
har noterats för bland annat ägg, ox- och 
kalvstek, fläskkotletter, apelsiner, strösoc
ker och förtäring utom hemmet, medan 
däremot smör, kaffe och apelsinmarme
lad m m gått ner i pris. 

Höjningen av indextalet för inventa
rier och husgeråd beror till stor del på 

Tab 1. Konsumentprisindex 1950—maj 1961 (år 1949 = 100) ' 

1 Indextalen för varje kvartal och månad 1950—1959 se SocM 1957, 4, s 255, och 1958: 3 s 191, 
samt SocM, Stat Inf 1959, s 104, 1960, s 67 cch 1961, s 59. 
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Tab 2. Indextal för olika delposter är 1960 och mars—maj 1961 samt 
talens procentuella förändringar december 1960—maj 1961 
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höjda priser på möbler, porslin och glas. 
Inom gruppen diverse har prishöjningar 
på hårvård, dansbiljetter, bilreservdelar 
m m förorsakat uppgången av indextalet. 
Inom övriga huvudgrupper har prisför
ändringarna varit rätt obetydliga. 

Prisutvecklingen under de senaste må
naderna för vissa undergrupper av varor 
och tjänster belyses av indextalen i tab 2. 

Pensionspristalet har beräknats till 132 
liksom för april. 

Inga Tammelin 
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Sysselsättning inom industrin1 

Tab 1. Sysselsättning inom industrin mars—april 1961 vid företag som lämnat 
uppgifter för båda månaderna 
Uppgifterna i kol. 1—5 och 9—10 avser förhållandena en dag i månaden. 

Tab 2. Indextal (uträknade enligt kedjemetod, april 1960 = 100) för antal anställda 
arbetare (exkl permitterade) mars 1960—april 1961 

1 En redogörelse för uppläggningen av den i tab 1—3 redovisade statistiken och för de använda beräk
ningsmetoderna m m har lämnats i Sociala Meddelanden, Statistisk Information, april 1961 (s 97—100). 
Utförligare redogörelser återges dels i Meddelande från socialstyrelsens byrå för löne- och sysselsättningsstatistik 
(adress Birger Jarls torg 14, Stockholm 2) och dels i Arbetsmarknadsstatistik, utgiven av Arbetsmarknads
styrelsen (adress Lindhagensgatan 74, Stockholm 12). 
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Tab 3. Åntal i februari—april 1961 under en vecka avgångna resp nyanställda arbe
tare samt antal arbetare med deltidsarbete resp korttidsarbete i procent av hela antalet 
arbetare, s o m varit i arbete under den redovisade avlöningsperioden 
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Bostadsbyggandet år 1960 

ÖVERSIKT UTARBETAD AV BOSTADSSTYRELSEN 

Statistiken över bostadsbyggandet omfat
tar alla i hela riket nybyggda och rivna 
hus innehållande minst en bostadslägen
het. Statistiken bygger på uppgifter från 
kommunerna. Alla kommuner har lämnat 
uppgifter om bostadsbyggandet år 1960. 
I den följande redogörelsen lämnas jäm
förelseuppgifter endast för åren 1958 och 
1959. Beträffande uppgifter för tidigare 
år hänvisas till Sveriges officiella statistik, 
Bostadsbyggandet. 

Nybyggnadsverksamhetens omfattning 

Under år 1960 tillkom genom nybyggnad 
18 823 hus med minst en bostadslägen
het. Antalet lägenheter i dessa hus var 
68 293. Av uppgifterna i tab 1 framgår, 
att antalet lägenheter i nybyggda hus år 
1960 med ca 1 000 understeg motsvaran
de antal år 1959. 

Fördelning på kommungrupper och om
råden med olika planinstitut 

T a b 1 ger även en översiktlig bild av 
produktionens fördelning på kommunty
per. Av de under år 1960 inflyttnings
färdiga lägenheterna är 45 324 belägna i 
städer, 6 106 i köpingar och 16 863 i 
egentliga landskommuner. Jämfört med 
år 1959 har antalet inflyttningsfärdiga lä
genheter minskat med 978 i städerna och 
med 105 i de egentliga landskommuner
na och ökat med 58 i köpingarna. 

I tab 2 redovisas antalet inflyttnings
färdiga lägenheter i olika kommuner och 
kommungrupper, varvid Stockholms och 
Göteborgs förortskommuner sammanförts 
till särskilda kommungrupper som till
sammans med Stockholms stad resp Gö
teborgs stad redovisats under beteckning-

Tab 1. Antal lägenheter i nybyggda hus, åren 1958—1960 
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Tab 2. Antal lägenheter i nybyggda hus i olika kommuner och kommungrupper, 
åren 1958-1960 

192 



Tab 3. Antal lägenheter i nybyggda hus fördelade på områden m e d olika 
planinstitut, åren 1958—1960 

arna Stor-Stockholm och Stor-Göteborg. 
Av tab 2 framgår att bostadsproduktio
nen år 1960 jämförd med år 1959 ökat i 
Stor-Stockholm och i Stor-Göteborg men 
minskat eller förblivit ungefär oföränd
rad i övriga redovisade kommuner och 
kommungrupper. 

I tab 3 redovisas bostadsproduktionens 
fördelning på områden med olika plan
institut. Andelen lägenheter i områden 
med stads- eller byggnadsplan är den
samma år 1960 som år 1959, dvs 93 %. 

Hustyper 

Antalet nybyggda hus och antalet lägen
heter i dessa fördelas på fem olika husty
per. De egentliga bostadshusen utgörs av 

enfamiljshus, tvåfamiljshus, rad- och ked
jehus samt flerfamiljshus. Som en femte 
hustyp — icke-bostadshus — räknas hus, 
i vilka mindre än hälften av lägenhets
ytan är avsedd för bostäder. 

Med enfamiljshus och tvåfamiljshus 
avses friliggande bostadshus med en res
pektive två som familjebostäder avsedda 
lägenheter. Därutöver kan i sådana hus 
förekomma en eller två smålägenheter 
inte 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 lägen
het. (Bostadsutrymmena kan gränsa di
rekt till varandra eller vara skilda åt me
delst garage eller dylikt.) 

Tab 4. Nybyggda hus och antal lägenheter i nybyggda hus fördelade efter hustyp, 
åren 1958—1960 
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Tab. 5. De nybyggda flerfamiljshusens storlek (antal våningar), åren 1958—1960 

Anm. Källare och vindar har icke inräknats i våningsantalet. 

Byggnadsmaterial 

Primäruppgiften om byggnadsmaterial av
ser det bärande materialet i husens ytter
väggar. Hus med bärande innerväggar 
av betong och med inte bärande utfack-
ningar av annat material i ytterväggarna 
har klassificerats som betonghus. Kom
pletterande uppgifter har inhämtats om 
hus, för vilka mer än ett material redovi
sats, varefter husets klassificering be
stämts av det bärande materialet. 

I tab 6 redovisas användningen av de 
olika materialen genom det antal lägen
heter, som ingår i de av respektive ma
terial uppförda husen. Vid en jämförelse 
mellan åren 1958, 1959 och 1960 av an
talet lägenheter i betonghus med inte bä
rande material i ytterväggarna bör beak
tas, att ökningen av antalet lägenheter i 
sådana hus till stor del får tillskrivas en 
intensifierad granskning av materialet. 
Det har visat sig att hus som enligt först 
inkomna primäruppgifter rubricerats så
som lättbetonghus vid senare undersök
ning visat sig tillhöra gruppen betonghus. 

Av tab 6 framgår vidare, att trä är det 
vanligaste byggnadsmaterialet för små
hus. Av lägenheterna i de år 1960 upp
förda småhusen var 65 % belägna i trä
hus, 23 % i hus av lättbetong och 11 % 
i hus av tegel. Det bör emellertid i detta 

Enfamiljshus, tvåfamiljshus samt rad-
och kedjehus redovisas i vissa samman
hang under den gemensamma beteck
ningen småhus. 

Av tab 4 framgår, att år 1960 jämfört 
med år 1959 antalet lägenheter i frilig
gande enfamiljshus har ökat obetydligt, 
medan antalet lägenheter i tvåfamiljshus 
samt i rad- och kedjehus har minskat. 
Jämfört med år 1959 minskade det sam
manlagda antalet lägenheter i småhus 
med 612 (3 %) och antalet lägenheter i 
flerfamiljshus med 418 (1 % ) . 

Småhusens relativa andel av bostads
produktionen, som åren 1958 och 1959 
var 28 resp. 26 %, sjönk år 1960 till 
2 5 % . 

I efterföljande tablå redovisas för oli
ka kommuntyper det procentuella antalet 
lägenheter i småhus åren 1958—1960. 

Av tab 5, vari antalet lägenheter i fler
familjshus med olika antal våningar re
dovisas, framgår, att andelen lägenheter i 
hus med fem och flera våningar, som 
åren 1958 och 1959 utgjorde 30 %, år 
1960 har ökat till drygt 36 %. 
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Tab 6. Antal lägenheter fördelade efter bärande material, åren 1958—1960 

sammanhang påpekas, att antalet tegel
hus med säkerhet är för stort, då upp-
giftslämnarna ofta rubricerar hus med fa
sadbeklädnad av fasadtegel som tegelhus. 
Undersökningar gjorda på annat primär
material (ansökningar om egnahemslån) 
bekräftar detta. 

Med anledning av att bostadsbygg
nadsstatistikens primäruppgifter om bygg
nadsmaterial visat sig vara otillförlitliga 
och då en ännu mera långtgående kon
troll av uppgifterna är för arbetskrävan-
de, inhämtas från och med år 1961 inte 
längre några uppgifter om byggnadsma
terial i bostadsbyggnadsstatistiken. 

Byggherrar 

Med byggherre avses myndighet, organi
sation eller enskild, för vars räkning ett 
hus uppförs, vare sig arbetet bedrivs i 
egen regi eller utlämnas på entreprenad. 

Från och med år 1959 redovisas endast 
tre grupper av byggherrar: byggherrar 
inom den offentliga sektorn (stat, lands
ting, kommunala och allmännyttiga före
tag) , inom den kooperativa sektorn samt 
inom den privata sektorn (egnahemsbyg
gare, arbetsgivare och övriga enskilda 
byggherrar). 

I tab 7 redovisas antalet lägenheter i 
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Tab 7. Antal lägenheter i nybyggda hus fördelade på grupper av byggherrar, 
aren 1958-1960 

nybyggda hus, fördelade på de tre angiv
na grupperna av byggherrar. 

Totala antalet lägenheter i hus upp
förda för byggherrar inom den offentliga 
sektorn har jämfört med år 1959 ökat så
väl absolut som relativt och uppgick år 
1960 till ca 21 200 lägenheter. Inom ko

operativa sektorn färdigställdes ca 20 200 
lägenheter och inom privata sektorn ca 
26 900 lägenheter. För de båda sistnämn
da grupperna av byggherrar har antalet 
år 1960 färdigställda lägenheter jämfört 
med år 1959 minskat såväl absolut som 
relativt. 

Tab 8. Förekomst och form av statligt stöd för nybyggda hus, åren 1958—1960 
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Tab 9. Antal lägenheter i nybyggda hus år 1960 fördelade på grupper av byggherrar m e d 
särredovisning av hus finansierade m e d statligt stöd 

Tab 10. Lägenhetstyper i nybyggda hus, åren 1958—1960 
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Jämför man förändringarna mellan 
åren 1959 och 1960 för småhus och öv
riga hus var för sig kan för småhus kon
stateras en mindre relativ ökning av hus 
uppförda för den privata sektorn och för 
övriga hus en markerad ökning (5 pro
centenheter) av den offentliga sektorns 
relativa andel av bostadsproduktionen. 

Statliga lån och bidrag 

Redovisningen avser antalet lägenheter i 
hus med beslut om sådana lån och bi
drag, vilkas syfte är att främja bostads
försörjningen. Då sådana beslut inte all
tid fullföljs, blir antalet lägenheter i hus, 
för vilka lån eller bidrag utbetalas, nå
got mindre än i hus för vilka beslut med
delas. 

Av de år 1960 nybyggda husen har be
slut om statliga lån och bidrag meddelats 
för hus med sammanlagt 64 671 lägenhe
ter, medan 3 622 lägenheter uppförts i 
hus utan sådana lån eller bidrag. 

I tab 8 redovisas antalet lägenheter i 
hus som uppförts med olika former av 
statligt stöd. Vid ett studium av tabellen 

bör uppmärksammas, att nedgången av 
antalet lägenheter uppförda med stats
bidrag till pensionärshem sammanhänger 
med att denna bidragsform upphörde 
med utgången av år 1958. Efter denna 
tidpunkt utgöres det statliga stödet till 
nyuppförda pensionärshem av tertiärlån 
jämte årliga pensionärsbostadsbidrag. 

Av efterföljande tablå, vari procentu
ella antalet lägenheter i hus med statliga 
lån eller bidrag redovisas, framgår, att 
under de tre sista åren andelen hus upp
förda med statligt stöd har varit tämligen 
konstant och utgjort 91—93 % för små
hus och 95—96 % för övriga hus. 

I tab 9 redovisas antalet lägenheter 
med fördelning på byggherrar och före
komst av statligt stöd. 

Lägenhetstyper 

Fördelningen på lägenhetstyper av de år 
1960 inflyttningsfärdiga lägenheterna vi-

Tab 11. Lägenhetstyper i nybyggda hus i olika kommuner och kommungrupper, år 1960 
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sar att jämfört med de två närmast före
gående åren andelen smålägenheter (lä
genheter utan kök och om ett rum och 
kök) har ökat med sammanlagt fyra pro
centenheter och att andelen lägenheter 
om två och tre rum och kök har minskat 
i motsvarande grad. 

Antalet enkelrum, som år 1959 var ca 
2 800, ökade år 1960 till ca 3 900. Av 
uppgifterna i ovanstående tablå, vari an
talet lägenheter i studentbostadshus re
dovisas efter lägenhetstyp, framgår, att 
ökningen av antalet enkelrum år 1960 
jämfört med år 1959 helt kan tillskrivas 
ökningen av sådana lägenheter i student
bostadshus. 

Det bör observeras att antalet s k in
sprängda studentbostäder inte ingår i de 
ovan redovisade uppgifterna. Antalet så

dana lägenheter är emellertid betydligt 
färre än antalet lägenheter i studentbo
stadshus. 

I småhus är lägenheter om fyra rum 
och kök sedan en följd av år den van
ligaste lägenhetstypen. I övriga hus är lä
genheter om tre rum och kök för tredje 
året i följd den vanligaste lägenhetstypen 
trots en med drygt två procentenheter 
minskad andel år 1960 (se tab 10). 

Av tablån överst s 201, vari redovisas 
det procentuella antalet smålägenheter 
och lägenheter om minst tre rum och kök 
i olika kommungrupper, framgår, at t 
jämfört med 1959 andelen smålägenhe
ter har ökat i alla redovisade kommun
grupper. Största ökningen noteras för de 
tre storstäderna och den minsta för grup
pen övriga städer. Andelen lägenheter 

Tab 12. Lägenhetsutrustning i nybyggda hus, åren 1958—1960 
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Tab 13. Lägenhetsutrustning i lägenheter av olika storlek i nybyggda hus, aren 1958—1960 

Tab 14. Antal lägenheter i rivna hus fördelade på lägenhetstyper, är 1960 

Tab 15. Antal lägenheter i rivna hus fördelade efter utrustningsstandard, är 1960 
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om minst tre rum och kök har minskat 
i alla redovisade kommungrupper. 

Lägenhetsutrustning 

Förekomsten av wc och badrum redovi
sas i tabellerna 12 och 13. Uppgifterna 
avser enskilda wc:n och badrum. Då 
praktiskt taget alla lägenheter i de under 
senare år byggda husen är utrustade med 
centralvärme, särredovisas ej det fåtal lä
genheter, som ej utrustats härmed. 

Såväl wc som badrum inreddes år 1960 
i drygt 99 % av lägenheterna i småhus 
och i 92 c/c av lägenheterna i övriga hus 
(tab 12). 

I tab 13 redovisas lägenhetsutrustning
en i lägenheter av olika storlek. Av den
na tabell framgår, att utrustningsstan
darden särskilt för enkelrum men även 
för lägenheter om ett rum och kök sjun
kit jämfört med närmast föregående år. 
Detta sammanhänger, som framgår av 
nedanstående uppgifter, med ökningen 
av antalet lägenheter i studentbostadshus. 
Studentbostäderna utgöres i allt större 
utsträckning av ett antal enkelrum grup
perade kring vissa gemensamma utrym
men såsom kök, badrum, wc etc. I bo
stadsbyggnadsstatistiken räknas varje så
dant studentrum såsom ett enkelrum. 
Att försämringen i utrustningsstandarden 

sammanhänger med ökningen av antalet 
sådana lägenheter, belyses av uppgifterna 
i nedanstående tablå, i vilken motsvaran
de uppgifter som i tab 13, men med lä
genheterna i studentbostadshus fråndrag-
na, redovisas. 

Rivningsverksamheten 

År 1960 påbörjades rivning av 1 605 hus 
med sammanlagt 6 896 lägenheter, vilket 
innebär att rivningsverksamheten jämfört 
med tidigare år ytterligare ökat. 

Mer än hälften av lägenheterna i hus, 
vilkas rivning påbörjades 1960, saknade 
kök eller omfattade endast ett rum och 
kök. Lägenheternas fördelning på lägen
hetstyper framgår av tab 14. 

Av lägenheterna i de hus, vilkas riv
ning påbörjades år 1960, saknade drygt 
två tredjedelar såväl centralvärme som 
wc och badrum. Av lägenheterna var 
17 % försedda med centralvärme och 
4 % med såväl centralvärme som wc och 
badrum (tab 15)." 
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Social hemhjälp åt åldringar och invalider år 1960 

I nr 7/1960 av denna publikation läm
nades en redogörelse för socialstyrelsens 
undersökning rörande den sociala hem
hjälpen åt åldringar och invalider under 
år 1959. I redogörelsen ingick även en 
översikt över utvecklingen från och med 
år 1954 av den s k särskilda hemhjälpen 
åt åldringar och invalider. 

Motsvarande undersökning för år 1960 
visar, att antalet kommuner, som då be
drev s ä r s k i l d h e m h j ä l p å t å l d 
r i n g a r o c h i n v a l i d e r , ökat från 
710 år 1959 till 743. Vid årsskiftet 1960/ 
1961 hade ytterligare 16 kommuner för 
avsikt att starta sådan verksamhet, me
dan 25 kommuner vid samma tid hade 
frågan om sådan verksamhet under ut
redning. 

Denna form av hemhjälpsverksamhet 
bedrevs under år 1960 i 629 kommuner i 
kommunal regi och för övrigt av enskil
da sammanslutningar, främst rödakors-
kretsar. I 14 kommuner bedrevs sådan 
verksamhet av flera än en organisation. 
Hemhjälpen förmedlades i 213 kommu
ner av hemhjälpsnämndens arbetsledare, 
i 75 kommuner av ordföranden eller le
damot i socialnämnd, i 211 kommuner 
av socialvårdsbyrå samt i 41 kommuner 
av arbetsförmedlingen. För övrigt för
medlades hjälpen av distriktssköterska el
ler privatperson och i några kommuner 
genom särskild expedition. 

Socialstyrelsens fråga huruvida det un
der året förelegat svårigheter att erhålla 

arbetskraft har besvarats av 722 kommu
ner. Av dessa har 575 inte haft några 
svårigheter att få arbetskraft. I de övriga 
147 kommunerna har sådana svårigheter 
förelegat; i 60 av dessa endast tidvis. 
Överskott på arbetskraft har redovisats i 
116 kommuner. 

Sammanlagt 55 470 åldringar och in
valider, varav 68 °/c i städer och 32 % 
i övriga kommuner, erhöll under året 
hjälp genom den s ä r s k i l d a h e m 
h j ä l p e n , vilket innebär en ökning med 
10 % från år 1959 och med 119 % frän 
år 1955. Under den sista veckan i januari 
1961 hjälptes sammanlagt 30 830 åld
ringar och invalider av 12 640 hemhjäl
pare. Motsvarande siffror för den första 
veckan i februari 1960 var 26 800 respek
tive 11 500. 

H e m v å r d a r i n n o r n a lämnade 
under år 1960 hemhjälp åt 24 000 åld
ringar och invalider, varav 20 c/c i stä
derna och 80 % i de övriga kommuner
na. I städerna erhöll 17 % av dessa per
soner regelbundet återkommande hjälp, 
medan motsvarande procentsats för de 
övriga kommunerna var 40. Samma per
son kan under året ha erhållit hemhjälp 
såväl av hemvårdarinna som av annan 
hemhjälpare. 

I följande tabell lämnas en översikt 
över den sociala hemhjälpen åt åldringar 
och invalider under år 1960 inom lands
tingsområden resp städer utom landsting. 
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Hemhjälp åt åldringar och invalider under år 1960 

Marja Lundquist 
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Frånvaro inom industrin under veckan 

20-26 november 1960 

Hösten 1960 inhämtade socialstyrelsen 
uppgifter till en undersökning angående 
frånvaro från arbetet bland arbetare inom 
industrin under veckan 20—26 november. 
Liknande undersökningar har sedan hös
ten 1947 företagits en eller två gånger om 

året (sedan 1956 en gång varje höst).1 

Undersökningen hösten 1960 omfattar 
ett urval av företag, som erhållits på föl
jande sätt. Företag som lämnat uppgifter 
till socialstyrelsens undersökning rörande 
1 Jfr SocM, Stat Inf maj 1960, s 159. 

Tab 1. Procentuellt antal arbetare frånvarande från arbetet inom skilda industrigrupper 

Anm M. = män, Kv = kvinnor 
M = måndag, F = fredag, L = lördag 
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Tab 2. Procentuellt antal arbetare frånvarande från arbetet av personliga skäl måndag
fredag vid företag i olika storleks- och industrigrupper 

Anm M. = män, Kv = kvinnor 

sysselsättningen inom industrin i augusti 
I9601 fördelades (i regel efter det genom
snittliga antalet anställda arbetare under 
år 1959 enligt uppgifterna till sysselsätt
ningsstatistiken) på storleksgrupperna fö
retag med högst 25 arbetare, företag med 
26—100 arbetare och företag med minst 
101 arbetare. I den förstnämnda storleks
gruppen uttogs till frånvaroundersökning
en alla företag (dvs alla i sysselsättnings
statistikens tiondelsurval ingående företag 
som lämnat uppgifter för augusti 1960), 

i storleksgruppen 26—100 arbetare vart 
femte företag och i storleksgruppen minst 
101 arbetare samtliga företag. Inom stor
leksgruppen företag med 26—100 arbeta
re tillsågs att företag, som i 1959 års 
frånvaroundersökning representerats av-
ett femtedelsurval, år 1960 fick represen
teras av samma företag som år 1959. 

Uppgiftsblanketter tillställdes inalles 
1 691 företag, av vilka 1 647 insänt be
arbetningsbara uppgifter. Två företag 
meddelade, att de ej haft några anställda 
arbetare under redovisningsperioden. 

Uppgifterna skulle avse arbetare, in
räknat lagerarbetare, chaufförer samt för
män, som regelmässigt själva deltog i ar
betet, men ej ingenjörer, verkmästare och 
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1 Insamlingen av uppgifter till sysselsättnings
statistiken grundar sig på ett urval av företag 
(vart tionde företag med högst 25 anställda ar
betare och samtliga övriga företag) från ett inom 
socialstyrelsen upprättat adressregister över in
dustriföretag (Jfr SocM, Stat Inf april 1961, s 97). 



Tab 3. Procentuellt antal arbetare frånvarande frän arbetet av personliga skäl vid 
företag med 6 och 5 dagars arbetsvecka (den 20—26 november I960)1 

Anm M. = män, Kv = kvinnor 
M = måndag, F = fredag, L = lördag 

andra arbetsledare, kontors- och butiks
personal, lagerföreståndare, hemarbetare, 
städerskor, servitriser samt skogs- och 
jordbruksarbetare. Även arbetare, som på 
grund av driftsförhållanden, avsättnings
svårigheter e d hade förkortad arbetsvec
ka, skulle medtas. Däremot skulle deltids
arbetare, dvs arbetare som enligt indivi
duell överenskommelse med arbetsgivaren 
hade en kortare veckoarbetstid än den 
som eljest var bruklig vid ifrågavarande 
arbete, inte redovisas liksom ej heller in
kallade till militärtjänstgöring (vare sig 
inkallelsen avsåg repetitionsövning, värn
pliktstjänstgöring eller annan militär
tjänstgöring), lediga i samband med 
barnsbörd och semesterlediga arbetare. 

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

1) i arbete hela dagen eller del av da
gen 

2) ej i arbete under dagen på grund av 
a) sjukdom (inkl olycksfall) 
b) familjeskäl eller andra person

liga förhållanden 
c) andra orsaker. 

Arbetare som deltagit i nattskiftsarbete 
skulle redovisas i grupp 1 för den dag då 
nattskiftet avslutades. Arbetare som en 
viss veckodag påbörjat nattskiftsarbete på 

kvällen men inte utfört något arbete ti
digare under dagen skulle för denna dag 
redovisas som frånvarande (i någon av 
grupperna 2 a—c). Frånvaro från natt
skiftsarbete skulle redovisas (i grupp 2) 
den dag då nattskiftet avslutades. 

Till gruppen 2 c skulle enligt anvis
ningarna räknas arbetare som inte varit 
i arbete under dagen på grund av fri
skift, omfördelning av arbetstiden i sam
band med utläggningen av arbetstidsför
kortningen, reducerat antal driftsdagar 
(t ex fyra- eller femdagarsvecka) eller el
jest på grund av driftsförhållandena vid 
företaget (permittering i samband med 
driftsinskränkning, maskinfel, material
brist e d ) . 

Vid bearbetningen har man företagit 
en »uppräkning» genom att de redovisa
de antalssiffrorna för olika grupper av 
företag dividerats med de kvoter som till-
lämpats vid urvalet av företag inom 
gruppen. De i tab 1—5 redovisade rela
tionstalen har erhållits genom att det 
uppräknade antalet arbetare i grupperna 
2 a och 2 b tillhopa respektive var för jig 
uttryckts i procent av motsvarande antal 
i grupperna 1, 2 a och 2 b tillsamman
tagna. 

I tab 1 redovisas för olika industri
grupper det procentuella antalet arbeta
re, som under perioden måndag—fredag 
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Tab 4. Procentuellt antal manliga arbetare frånvarande från arbetet av personliga skäl 
vid företag av olika storlek och belägenhet inom metall- och verkstadsindustrin 
Anm M. = män, Kv = kvinnor 

M = måndag, F = fredag, L = lördag 

samt under var och en av dagarna mån
dag, fredag och lördag varit frånvarande 
hela dagen eller del av dagen av person
liga skäl (grupperna 2 a + 2 b ) , på grund 
av sjukdom eller olycksfall (grupp 2 a) 
eller på grund av familjeskäl eller andra 
personliga förhållanden (grupp 2 b ) . Ta 
bellen ger vid handen, att frånvaron så
väl på grund av sjukdom eller olycksfall 
som av andra personliga skäl än sjukdom 
och olycksfall genomgående var större för 
kvinnor än för män. 

Det bör påpekas, att i vissa fall frek
venstalen för lördagsfrånvaron möjligen 
blivit något för höga genom att vissa fö
retag, där en del av arbetsstyrkan varit i 
arbete på lördagen, såsom frånvarande 
på lördagen på grund av sjukdom redo
visat även arbetare som eljest denna dag 
skulle ha varit frånvarande på grund av 
friskift eller av annan anledning. 

I tab 2 redovisas det procentuella an
talet frånvarande i genomsnitt för perio
den måndag—fredag vid företag av olika 

storlek inom skilda industrigrupper. Ta
bellens procenttal visar en tendens till 
högre frånvarofrekvens vid större än vid 
mindre företag. 

I tab 3 har sammanställts uppgifter om 
det procentuella antalet frånvarande 
bland arbetare vid företag med 5 respek
tive 6 dagars arbetsvecka. Därvid har som 
företag med 6 dagars arbetsvecka räknats 
företag, där varje dag under perioden 21 
—26 november gruppen 2 c var mindre 
än eller lika stor som grupperna 1,2 a och 
2 b tillhopa. Företag där gruppen 2 c 
var mindre än eller lika stor som grup
perna 1, 2 a och 2 b tillhopa varje dag 
den 21—25 november men större än 
grupperna 1, 2 a och 2 b tillhopa den 26 
november har räknats som företag med 5 
dagars arbetsvecka. 

I tab 4 anges beträffande företag ax-
olika storlek inom metall- och verkstads
industrin det procentuella antalet från
varande manliga arbetare dels i storstä
derna (dvs Stockholm med omnejd, Gö-
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Tab 5. Antal frånvarande i procent av samtliga arbetare exkl de som var frånvarande 
på grund av driftförhållanden vid företaget åren 1957—1960 
A = frånvarande av personliga skäl 
B = frånvarande på grund av sjukdom eller olycksfall 
C = frånvarande av andra personliga skäl än sjukdom och olycksfall ( = familjeskäl eller andra 
personliga förhållanden) 

teborg med omnejd och Malmö) och dels 
i landet i övrigt. Av tabellen framgår, att 
frånvaron var högre för »storstäder» än 
för »landet i övrigt». I såväl »storstäder» 
som i »landet i övrigt» var frånvaron 
inom den minsta storleksklassen av före
tag (företag med 1—25 arbetare) mind
re än inom alla de större storleksklasserna. 

I tab 5 återges beträffande hela in
dustrin procenttal angående frånvaron 
från arbetet enligt undersökningarna hös
ten 1957—hösten 1960. Vid jämförelser 
mellan de olika åren bör hållas i minnet, 

att både urvalsmetoden och anvisningar
na på blanketterna undergått vissa för
ändringar. Sålunda redovisades arbetare, 
som var frånvarande på grund av fri
skift, vid undersökningen år 1957 i grupp 
1 men i undersökningarna för åren 1958, 
1959 och 1960 i grupp 2 c. I motsats till 
tidigare undersökningar har arbetare, 
som var i arbete del av dagen, i 1959 
och 1960 års undersökningar redovisats i 
grupp 1. 

Carl Y:son Hermelin 
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Omsättningen inom detaljhandel m m 
1:a kvartalet 19611 

Tab 1. Indextal2 (2:a kvartalet 1955 = 100) för omsättningen (försäljningens värde) inom 
enskild detaljhandel m m 4:e kvartalet 1957—l:a kvartalet 1961 

1 Se anm under tab 5, s 212. — ' Indextalen fr o m l:a kvartalet 1960 har beräknats med utgångs
punkt från omsättningsbelopp i vilka allmän varuskatt ingår. 
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Tab 2. Indextal1 för omsättningen (försäljningens värde) inom enskild detaljhandel m m 
under l:a kvartalet 1961 samt uppräknade försäljningssummor 
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1 Se not 2, tab 1. 
2 Uträknade enligt uppgifter från identiska företag. 
• Uträknade enligt kedjemetod. 



Tab 3. Indextal1 för omsättningen (försäljningens värde) inom enskild detaljhandel m m 
under l:a kvartalet 1961, exklusive och inklusive omsättningen 
i vissa större varuhus 

1 Se not 2, tab 1. — 2. a Se resp not, tab 2. — De av varuhusen särredovisade varugrupperna 
upptas under resp bransch. 

Tab 4. Indextal1 för omsättningen (försäljningens värde) inom konsumentkooperativ detalj
handel m m under l:a kvartalet 1961 samt uppräknade 
försäljningssummor 
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Tab 5. Indextal1 (2:a kvartalet 1955 = 100) för omsättningen (försäljningens värde) inom 
vissa branscher av enskild och konsumentkooperativ detaljhandel m m 
2:a kvartalet 1957—l:a kvartalet 1961 

Anm. Beträffande statistikens uppläggning hänvisas till Sociala Meddelanden 1956: 2 och 1958: 2 
samt till Sociala Meddelanden, Statistisk Information 1959: februari. 

För jämförelsen mellan fjärde kvartalet 1960 och första kvartalet 1961 har adressregistret för sta
tistiken beträffande enskild detaljhandel m m genom komplettering av styrelsens firmaregister ut
ökats med 582 företag. Kompletteringen gjordes med ledning av uppgifter från riksförsäkringsanstal-
ten om arbetsgivare inom enskild detaljhandel och vissa serviceyrken med anställd personal försäkrad 
hos riksförsäkringsanstalten eller ömsesidigt olycksfallsförsäkringsbolag år 1956. Vid upprättandet av 
firmaregistret år 1954, som också byggde på uppgifter från riksförsäkringsanstalten, medtogs samtliga 
företag med minst 10 årsarbetare (andra än inom grupperna kontor och hushåll). På grund av änd
rade redovisningsmetoder kunde för år 1956 uppgifter endast erhållas om antalet redovisade arbetstim
mar. Samtliga företag med minst 20 000 redovisade arbetstimmar (exkl arbetstimmar för kontors-
och hushållspersonal) tillfördes firmaregistret; av dessa infördes i adressregistret för statistiken samtliga 
företag med minst 35 000 arbetstimmar och vartannat av övriga företag. Företag som år 1956 ej re
dovisat minst 20 000 arbetstimmar men som tidigare återfanns i adressregistret, kvarstår i detta. 

Frågeblanketter som avsåg omsättningen under l:a kvartalet 1961 utsändes till 4 989 i socialstyrel
sens register ingående företag (firmor och försäljningsställen) inom enskild detaljhandel m m. Be
arbetningsbara svar erhölls från 3 287 företag (66 % ) . Inom egentlig detaljhandel var svarsfrekvensen 
65 %, för restauranger m m 76 % och för betjäningsställen 58 %. Av de företag som lämnat be
arbetningsbara svar hade 3 152 även insänt blanketter rörande fjärde kvartalet 1960. Uppgifter från 
dessa »identiska» företag har använts vid beräkningen av indextal för omsättningens förändringar 
mellan fjärde kvartalet 1960 och första kvartalet 1961. 

Uppgifter rörande omsättningen inom konsumentkooperativ detaljhandel m m under l:a kvartalet 
1961 erhölls från 186 till Kooperativa förbundet anslutna konsumtionsföreningar, Svenska Skoindustri 
AB m fl. Bland dessa uppgiftslämnare förekom ej något bortfall. 

Jonas Elmdahl 
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Konsumentprisindex för juni 1961 

Konsumentprisindex för juni 1961 har av-
socialstyrelsen beräknats till 163 (1949 = 
100) mot 162 för maj. Med två decima
ler är talet för juni 162,90 mot 162,45 för 
maj. Indextalen för de olika huvudgrup
perna av varor och tjänster för tidigare 
beräkningstillfällen återges i tab 1. 

För de olika i konsumentprisindex in
gående huvudgrupperna av varor och 
tjänster är indextalen för juni följande 
(majtalen inom parentes) : livsmedel 181 
(180), alkoholhaltiga drycker och tobak 
180 (180), bostad, bränsle och lyse 164 
(163), därav för enbart bostad 168 (167) 

och för bränsle och lyse 154 (154), klä
der och skor 131 (131), inventarier och 
husgeråd 143 (142) och diverse 158 
(158). 

Mellan maj och juni märks prisföränd
ringarna för enskilda varuslag i första 
hand inom gruppen livsmedel, som har 
stigit med 0,5 procent. Höjda priser har 
noterats för bland annat mjölk, oxstek, 
köttfärs, fläskkotletter, charkuterivaror, 
strösocker och förtäring utom hemmet, 
medan däremot ost, kalvkött, saltvattens
fisk och apelsinmarmelad m m gått ner i 
pris. 

Tab 1. Konsumentprisindex 1950—juni 1961 (år 1949 = 100) ' 
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Tab 2. Indextal för olika delposter år 1960 och april—juni 1961 samt 
talens procentuella förändringar december 1960—juni 1961 
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I fråga om bostadsposten beror upp
gången huvudsakligen på en ökning se
dan årsskiftet av underhållskostnaderna 
för egethem. Höjningen av indextalet för 
inventarier och husgeråd beror till stor del 
på höjda priser på urvaror och urrepara-
tioner. Inom övriga huvudgrupper har 

prisförändringarna varit rätt obetydliga. 
Prisutvecklingen under de senaste må

naderna för vissa undergrupper av varor 
och tjänster belyses av indextalen i tab 2. 

Pensionspristalet har beräknats till 132 
liksom för maj. 

Inga Tammelin 
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Sysselsättning inom industrin1 

Tab 1. Sysselsättning inom industrin april—maj 1961 vid företag som lämnat 
uppgifter för båda månaderna 
Uppgifterna i kol 1—5 och 9—10 avser förhållandena en dag i månaden. 

Tab 2. Indextal (uträknade enligt kedjemetod, maj 1960 = 100) för antal anställda 
arbetare (exkl permitterade) april 1960—maj 1961 

1 En redogörelse för uppläggningen av den i tab 1—3 redovisade statistiken och för de använda beräk
ningsmetoderna m m har lämnats i Sociala Meddelanden, Statistisk Information, april 1961 (s 97—100). 
Utförligare redogörelser återges dels i Meddelande från socialstyrelsens byrå för löne- och sysselsättningsstatistik 
(adress Birger Jarls torg 14, Stockholm 2) och dels i Arbetsmarknadsstatistik, utgiven av Arbetsmarknads
styrelsen (adress Lindhagensgatan 74, Stockholm 12). 
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Tab 3. Antal i mars—maj 1961 under en vecka avgångna resp nyanställda arbetare samt 
antal arbetare med deltidsarbete resp korttidsarbete i procent av hela antalet arbetare, 
s o m varit i arbete under den redovisade avlöningsperioden 
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Uppgifter om bostadsbyggandet under 

andra kvartalet 1961 

Angående primärmaterial till och upp
läggning av följande redovisning hänvisas 
till Sociala Meddelanden, Statistisk In
formation, januari 1960 (s 11). 

»Småhus» är den gemensamma benäm
ningen på enfamiljs- och tvåfamiljshus 
samt rad- och kedjehus. Övriga hus ut
görs av flerfamiljshus och hus för huvud

sakligen andra än bostadsändamål — »ic-
ke-bostadshus». Då antalet lägenheter i 
icke-bostadshus är ringa (mindre än en 
procent av den totala bostadsproduktio
nen) betecknas i följande tabeller alla 
andra hus än småhus som »flerfamiljs
hus». 

Tab 1. Antal lägenheter i inflyttningsfärdiga hus i olika kommuner och kommungrupper 1 

1 Enligt den administrativa indelningen den 1 januari 1961. 
Boo, Botkyrka, Danderyd, Djursholm, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Märsta, Nacka, Saltsjöbaden, 

Sollentuna, Solna, Stocksund, Sundbyberg, Tyresö, Täby, Upplands-Väsby, Österhaninge. 
Angered, Askim, Kungsbacka, Kungälv, Kållered, Landvetter, Lerum, Mölndal, Nödinge, Partille, 

Råda, Skallsjö, Starrkärr, Säve, Torslanda, Tuve, Ytterby, Öckerö. 
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Tab 2. Antal lägenheter i påbörjade hus i olika kommuner och kommungrupper' 

Tab 3. Antal lägenheter i inflyttningsfärdiga, påbörjade och pågående flerfamiljshus. 
Hela riket 
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Tab 4. Antal lägenheter i inflyttningsfärdiga hus i städer m e d 30 000—100000 invånare1 

1 Enligt den administrativa indelningen den 1 januari 1961. 

Utlänningar i Sverige 

EN ÖVERSIKT FÖR ANDRA KVARTALET 1961 OCH LÄGET DEN 1 JULI 1961 

Nedanstående översikt är liksom tidigare 
redogörelser beträffande utlänningar i 
Sverige grundad på statistik utarbetad 
inom statens utlänningskommission. När
mast föregående kvartalsöversikt framla
des i junihäftet av Sociala Meddelanden 
1961. 

Utlänningar med uppehållstillstånd. En
ligt 27 § utlänningskungörelsen 4 juni 
1954 äger utlänning inte uppehålla sig i 
riket längre tid än tre månader utan att 
inneha gällande uppehållstillstånd. Stad
gandet gäller dock ej medborgare i Dan
mark, Finland, Island eller Norge och ej 
heller utlänningar som innehar bosätt
ningstillstånd. Vidare må erinras om att 

Tab 1. Uppehållstil lstånd för utlänningar 
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Tab 2. Arbetsanmälda utlänningar i Sverige per den 1 juli 1961, fördelade 
efter yrkesgrupp och nationalitet 
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Tab 3. Arbetsanmälda utlänningar i Sverige per den 1 juli 1961, fördelade 
efter län och nationalitet 

der 18 år (385 män, 409 kvinnor). Be
träffande fördelningen efter förutvarande 
nationalitet kan nämnas, att 730 finlän
dare, 629 tyskar, 239 balter, 185 danskar, 
135 norrmän, 82 polacker och 79 öster
rikare förvärvat svenskt medborgarskap 
under det här redovisade kvartalet. 

Födda och avlidna utlänningar. Under 
årets andra kvartal har till utlännings
kommissionen inkommit uppgifter om att 
95 utlänningar avlidit i Sverige. Antalet 
av utländska kvinnor födda barn uppgick 
enligt under samma tid inkomna uppgif
ter till 740. Av mödrarna hade 367 fin
ländsk, 118 tysk, 75 dansk och 58 norsk 
nationalitet. Fördelningen efter faderns 
nationalitet var resp. 341, 107, 146 och 91. 

barn under 16 år i regel är införda i för
äldrarnas pass, varvid särskilt uppehålls
tillstånd inte utfärdas. Som framgår av 
tab 1 uppgick antalet gällande uppehålls
tillstånd den 1 juli 1961 till 47 486. Detta 
innebär en minskning sedan den 1 april 
1961 med 1 128 men en ökning av nära 
2 000 jämfört med juli 1960. Minskning
en under kvartalet har främst gällt balter 
och tyskar och huvudsakligen berott på 
förvärv av svenskt medborgarskap. 

Naturaliserade utlänningar. Under and
ra kvartalet 1961 har 2 434 utlänningar 
blivit svenska medborgare, varav 2 306 
efter Kungl Maj:ts beslut. I totalantalet 
ingår 1 640 personer över 18 år (643 
män, 997 kvinnor) och 794 personer un-
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Utlänningar på den svenska arbetsmark
naden. Enligt utlänningskungörelsen ålig
ger det envar som anställt utlänning i sin 
tjänst att inom tjugofyra timmar efter 
anställningens tillträdande göra skriftlig 
anmälan härom till polismyndigheten på 
orten. Vid anställningens upphörande 
skall arbetsgivaren inom samma tidrymd 
göra motsvarande avanmälan. Anmäl
ningsskyldighet föreligger i fråga om 
samtliga utländska arbetstagare som fyllt 
16 år, oavsett om arbetstillstånd erfordras 
eller ej. På grundval av till utlännings-
kommissionen inkomna arbetsanmälnings-
kort — vilka även passerar länsarbets
nämnderna (bl a i och för yrkeskodifie-
ring) — företas vid varje kvartalsskifte 
en räkning av antalet arbetsanmälda ut
länningar. I det följande framläggs re
sultaten av den per den 1 juli 1961 verk
ställda räkningen. 

Som framgår av tab 2 uppgick det to
tala antalet arbetsanmälda utlänningar 
den 1 juli 1961 till 117 249, vilket inne
bär en ökning med 4 105 under andra 
kvartalet 1961. En jämförelse med mot
svarande kvartalsskifte 1960 visar en ök
ning med nära 9 000 personer. Den fin
ländska arbetskraften svarar för mer än 
hälften av denna ökning. 

Av de arbetsanmälda var 78 666 män 
och 38 583 kvinnor. I jämförelse med den 
1 april 1961 har antalet män ökat med 
ca 3 000 och antalet kvinnor med ca 
1 000. Den ovan nämnda ökningen om ca 
9 000 sedan 1 juli 1960 fördelar sig på 
8 000 män och knappt 1 000 kvinnor. 

De nordiska arbetstagarnas andel av 
den utländska arbetskraften har minskat 
något sedan föregående kvartalsskifte och 
utgör nu 66 % mot förut 68 %. Bland de 
i tab 2 och 3 inte redovisade nationali
teterna kan nämnas jugoslaver (1 185), 
nederländare (1 172), spanjorer (1 063), 

schweizare (1058), britter (1013) och 
fransmän (480). 

Inom industri och hantverk har anta
let arbetsanmälda utlänningar under kvar
talet ökat med 1 100, varav drygt 1 000 
män. Som vanligt är det gruppen malm
brytning och metallindustri som redovisar 
den största ökningen ( + 756). I övrigt 
har förändringarna delvis varit av sä
songmässig karaktär. Sålunda har grup
perna jordbruk och trädgårdsskötsel 
(+ 362), sjöfart ( + 529), hotell och 
restauranger ( + 752) samt konstnärlig 
verksamhet ( + 567) ökat medan grup
pen skogsbruk (—392) minskat 

Samtliga i tab 2 upptagna nationalite
ter har ökat under andra kvartalet, sär
skilt då finländare och tyskar, vilka till
sammans svarar för nära hälften av kvar
talets ökning. Finländarnas procentuella 
andel har dock minskat något och upp
går nu till 41 % mot förut 42 %. 

Länsuppgifter över antalet arbetsan
mälda utlänningar återfinns i tab 3. I 
nästan alla län har den utländska arbets
kraften ökat, men i de flesta fall har för
ändringarna varit små. Stockholm, som 
redan tidigare hade drygt en femtedel av 
de arbetsanmälda utlänningarna, har ökat 
sin andel något under andra kvartalet. I 
övrigt är de olika nationaliteternas läns
visa fördelning i stort sett oförändrad. 
Den finländska arbetskraftens dominans 
är mest markant i de nordligaste länen 
medan danskarna huvudsakligen sökt sig 
till de södra och norrmännen till de väst
ra länen. 

I fråga om gruppen malmbrytning och 
metallindustri var ökningen under andra 
kvartalet störst i Göteborgs och Bohus 
län, som redovisar ett nettotillskott av 
212 personer. I Västmanlands län var ök
ningen denna gång 91 och totalsiffran 
därmed 4 766. 

Göran Söderlund 

228 



Löneförhållandena för arbetare inom industri 
i maj 1961 

Sedan flera år tillbaka har socialstyrelsen 
från företag inom industrin fyra gånger 
om året inhämtat uppgifter om av ar
betare under en avlöningsperiod (som re
gel i kvartalets mellersta månad) upp
buren lönesumma och utförda arbetstim
mar. På grundval av dessa uppgifter har 
beräkningar gjorts rörande förändringar
na i arbetarnas genomsnittliga timför-
tjänster sedan närmast föregående under
sökningstillfälle och sedan motsvarande 
undersökningstillfälle föregående år. För 
varje undersöknings resultat har redo
gjorts i Sociala Meddelanden (senast i 
SocM, Statistisk Information, juni 
1961). 

Från och med år 1959 grundar sig in
samlingen av uppgifter till ovannämnda 
statistik på ett stickprov av företag som 
ingår i ett inom socialstyrelsen upprättat 
adressregister. År 1961 har samma 
stickprovsförfarande använts som åren 
1959 och 1960. Stickprovet består av 
samtliga i registret upptagna företag med 
över 25 anställda arbetare samt vart ti
onde av övriga företag. 

Beträffande de uppgifter på vilka sta
tistiken grundas, vilka löneelement som 
ingår m m, hänvisas till föregående redo
görelse (se ovan). 

I allmänhet avser uppgifterna fristå
ende arbetsställen. I några fall redovisas 
dock flera arbetsställen tillhopa. Redovis
ningsenheterna betecknas i denna redogö
relse som »företag». 

Förändringarna i arbetarnas förtjänster 
sedan föregående undersökningstillfällen 
belyses av indextal, vilka beräknats med 
användande av uppgifter för sådana fö
retag som lämnat uppgifter vid båda de 
undersökningstillfällen som jämförelsen 
avser. För varje industrigrupp har man be
räknat två genomsnittliga timförtjanster, 
en för vartdera undersökningstillfället, så
som kvoten mellan lönesumma och tim-
summa för en vecka. Indextalen har där
efter erhållits genom att timförtjänsterna 
vid det aktuella (senare) undersöknings
tillfället uttryckts i procent av motsva
rande timförtjanster vid det tidigare un
dersökningstillfället. Såväl lönesummor 
som timsummor vid företag som utvalts 
med sannolikheten 1/10 har vid dessa be
räkningar multiplicerats med 10. 

Inom flera industrigrupper förekom
mer ackordsarbete som sträcker sig över 
flera 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 den
na period kan komma att utbetalas först 
senare. Så t ex sammanhänger de relativt 
låga indextalen i tab 1 (maj 1960 
= 100) för vuxna manliga arbetare inom 
gruppen »cementvarufabriker» med att 
stora ackordsöverskott redovisats i maj 
1960 av ett företag inom denna grupp. 
Det bör även erinras om att den nor-
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Tab 1. Indextal (februari 1961 = 100 och maj 1960 = 100) för genomsnittlig 
timförtjänst för arbetare inom industri i maj 1961 
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Tab 1 (forts). Indextal för genomsnittlig timförtjänst för arbetare inom industri i maj 1961 

Tab 2. Genomsnittliga timförtjänster, kr, i maj 1961 för vuxna manliga 
industriarbetare i olika dyrortsgrupper 
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Tab 3. Indextal (maj 1960 = 100) för genomsnittlig timförtjänst för arbetare 
inom industri i Stockholm i maj 1961 

mala veckoarbetstiden ibland (t ex då 
fria lördagar förekommer under somma
ren) varierar under året utan motsva
rande variationer i lönen (veckolön, må
nadslön) . Vid bedömningen av här redo
visade indextal bör man beakta dessa 
omständigheter, liksom möjligheten av 
att primäruppgifterna i vissa fall icke 
sammanställts i full överensstämmelse 
med anvisningarna. 

I tab 1 återges indextal, som visar de 
beräknade timförtjänsternas förändringar 
från februari till maj 1961 och från maj 
1960 till maj 1961. De förstnämnda in
dextalen grundas på uppgifter från 3 426 
företag och de sistnämnda på uppgifter 
från 3 163 företag. 

I tab 2 återges genomsnittliga timför-
tjänster för vuxna manliga arbetare i oli
ka industrigrupper med fördelning på 
dyrortsgrupper. 

Förändringarna mellan maj 1960 och 
maj 1961 i de genomsnittliga timförtjäns
terna för vuxna arbetare i Stockholm 
framgår av indextalen i tab 3. 

Tab 4 visar löneutvecklingen sedan feb
ruari 1959 för samtliga arbetare (män, 
kvinnor och minderåriga). Indextalen i 
denna tabell har beräknats enligt den 
s k kedjemetoden. Vid beräkningen av 
indextalen för februari 1959 och februari 
1960 har hänsyn ej tagits till senare ut
betalda retroaktiva lönetillägg. För grup
pen »verkstadsindustri m m» företogs år 

Tab 4. Indextal (febr 1947 = 100) för genomsnittlig timförtjänst för arbetare 
(män, kvinnor, minderåriga) inom industri 
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1959 och 1960 stickprovsundersökningar 
beträffande de retroaktiva lönetilläggens 
storlek. I anslutning härtill erhölls index
talen 261,1 resp. 274,1 för den genom
snittliga timförtjänsten inklusive retroak

tiva lönetillägg i februari 1959 resp i 
februari I960.1 

Carl Y:son Hermelin 

1 Jfr SocM, Stat Inf, sept 1959 s 294, okt 1959 
s 316 och okt 1960 s 306. 

SUMMARY 

Wages in mining and manufacturing in 
May 1961 

The Social Welfare Board collects quarterly 
reports from establishments in mining and 
manufacturing concerning payrolls and hours 
worked, relating to one pay period in each 
quarter. 

On the basis of these reports calculations 
have been made concerning the changes of 
average hourly earnings of wage-earners since 
the survey next preceding and since the corre
sponding survey during the preceding year. 

Table 1 gives data on changes of average 
hourly earnings from February to May 1961 
and from May 1960 to May 1961 and on 
average hourly earnings of adult male and 
female workers in May 1961. For adult male 
workers the average hourly earnings increas
ed by 2.9 per cent from February to May 
1961 and by 9.0 per cent from May 1960 
to May 1961. 

In table 2 the average hourly earnings of 
adult male workers in May 1961 are shown 
for different cost-of-living zones. 

The changes from May 1960 to May 1961 
of average hourly earnings of adult male 
workers in Stockholm are shown by the in
dex numbers in table 3. 

The wage development since February 1959 
for all categories of wage-earners (male and 
female adults and juveniles) is illustrated by 
the index numbers in table 4. These index 
numbers are calculated in accordance with 
the so-called chain method. Retrospective 
wage supplements are not included in the 
quarterly reports. In the years 1959 and 1960 
the Social Welfare Board has conducted 
special sample surveys on retrospective wage 
supplements in the group "verkstadsindustri 
m m " (engineering industries etc) . In this 
connection the index numbers 261.1 and 274.1 
(February 1947 = 100) were computed for 
average hourly earnings of wage-earners in 
the group mentioned in February 1959 and 
February 1960, respectively, including retro
spective wage supplements. 
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Sysselsättning inom industrin1 

Tab 1. Sysselsättning inom industrin maj—juni 1961 vid företag s o m lämnat 
uppgifter för båda månaderna 
Uppgifterna i kol 1—5 och 9—10 avser förhållandena en dag i månaden. 

Tab 2. Indextal (uträknade enligt kedjemetod, juni 1960 = 100) för antal anställda 
arbetare (exkl permitterade) maj 1960—juni 1961 

1 En redogörelse för uppläggningen av den i tab 1—3 redovisade statistiken och för de använda beräk
ningsmetoderna m m har lämnats i Sociala Meddelanden, Statistisk Information, april 1961 (s 97—100). 
Utförligare redogörelser återges dels i Meddelande från socialstyrelsens byrå för löne- och sysselsättningsstatistik 
(adress Birger Jarls torg 14, Stockholm 2) och dels i Arbetsmarknadsstatistik, utgiven av Arbetsmarknads
styrelsen (adress Lindhagensgatan 74, Stockholm 12). 
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Tab 3. Antal i april—juni 1961 under en vecka avgångna resp nyanställda arbetare s a m t 
antal arbetare med deltidsarbete resp korttidsarbete i procent av hela antalet arbetare, 
s o m varit i arbete under den redovisade avlöningsperioden 
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Konsumentprisindex för juli 1961 

Konsumentprisindex för juli 1961 har av 
socialstyrelsen beräknats till 163 (1949 = 
100) eller samma tal som för juni. Med 
två decimaler är talet för juli 162,58 mot 
162,90 för juni. Indextalen för de olika 
huvudgrupperna av varor och tjänster för 
tidigare beräkningstillfällen återges i tab 1. 

För de olika i konsumentprisindex in
gående huvudgrupperna av varor och 
tjänster är indextalen för juli följande 
(junitalen inom parentes) : Livsmedel 181 
(181), alkoholhaltiga drycker och tobak 
180 (180), bostad, bränsle och lyse 162 
(164), därav för enbart bostad 168 (168) 
och för bränsle och lyse 148 (154), kläder 
och skor 130 (131) inventarier och hus-
geråd 143 (143) och diverse 158 (158). 

Mellan juni och juli märks prisföränd

ringar för enskilda varuslag bl a inom 
livsmedelsposten. Höjda priser har note
rats för fläskkotlett, färsk skinka, fisk och 
middagsmåltid m m medan däremot t ex 
oxkött, kalvkött och strösocker har gått 
ner i pris. 

Sänkningen av indextalet för posten 
bostad, bränsle, lyse liksom för posten en
bart bränsle och lyse beror på en kraftig 
nedgång av priset på eldningsolja. Posten 
kläder och skor har sjunkit med en enhet 
(0,4 procent) i huvudsak på grund av rea
lisationer under juli månad. 

Prisutvecklingen under de senaste må
naderna för vissa undergrupper av varor 
och tjänster belyses av indextalen i tab 2. 

Pensionspristalet har beräknats till 132 
liksom för juni. 

Inga Tammelin 

Tab 1. Konsumentprisindex 1950—juli 1961 (år 1949 = 100) > 

1 Indextalen för varje kvartal och månad 1950—1959 se SocM 1957: 4, s 255, och 1958: 3, s 191, 
samt SocM, Stat Inf 1959, s 104, 1960, s 67 och 1961, s 59. 
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Tab 2. Indextal för olika delposter år 1960 och maj—juli 1961 s a m t 
talens procentuella förändringar december 1960—juli 1961 
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1959 års socialhjälpsundersökning 

Med anledning av en av socialpolitiska 
kommittén gjord framställning fick social
styrelsen i mars 1959 i uppdrag att utföra 
en statistisk undersökning av personer 
med socialhjälp. Utredningens resultat 
har nyligen offentliggjorts i publikationen 
»1959 års socialhjälpsundersökning», som 
ingår i serien Sveriges officiella statistik. 
Här nedan återges några huvuddata ur 
undersökningen. 

Undersökningen omfattar ca 4 000 fa
miljer och ensamstående personer över 
hela landet, vilka uppbar socialhjälp i 
april 1959. Urvalet av undersökningsfall 
gjordes på så sätt, att de hjälpfall med
togs, vilkas huvudperson var född den 5, 
15 eller 25 i någon av årets månader. 
Detta innebar att ca en tiondel av de un
der april månad aktuella socialhjälpsfal
len ingår i undersökningen. 

Uppgifter om de utvalda fallen skulle 
lämnas av den person som handlade ären
det, i samband med att framställning 
gjordes om hjälp. I stort sett avsåg under
sökningen endast sådana fakta, som re
gelmässigt brukar inhämtas vid en rutin
utredning, dvs den hjälpsökandes ålder, 
civilstånd och familjeförhållanden, före
komst av sjukdom, alkoholmissbruk och 
kriminalitet, bostads-, arbets- och in
komstförhållanden etc. På ett par punk
ter begärdes därutöver uppgifter om den 
hjälpsökandes förhållanden för viss tid 
bakåt, exempelvis om antalet månader 
med socialhjälp under vart och ett av de 
fem senaste åren, och om vederbörandet 
sysselsättningsförhållanden under 1958 
och 1959. Dessutom skulle utredaren an
ge vilka omständigheter som kunde anses 
ha föranlett det aktuella hjälpbehovet. 

Undersökningsmaterialets sammansätt
ning i fråga om civilstånd och familjetyp 
framgår av tabellen på nästa sida. Som 
synes utgjordes nära 70 % av hjälptagar-
na av ensamma personer, främst kvinnor. 
O m man jämför med hela befolkningen 
i riket uppgår antalet hjälptagare till 12 
per 1 000 invånare. Skillnaden mellan 
denna siffra och årsstatistikens ca 40 per 
1 000 invånare beror på att en stor del av 
hjälpfallen är tillfälliga och endast före
kommer någon månad under året. Av 
hjälpfallen i april 1959 kan ungefär 8 per 
1 000 betraktas som mera kontinuerliga 
hjälpfall. Hög hjälpfrekvens noterades för 
frånskilda män och kvinnor samt för en
samma kvinnor med barn (se diagram
met s 245). Inom olika åldersgrupper 
var hjälpfrekvensen högst bland de min
deråriga till följd av barnfamiljernas stör
re behov av socialhjälp samt i åldrarna 
50—66 år. Däremot erhöll endast en obe
tydlig del, något över en halv procent, 
av ålderspensionärerna socialhjälp. Före 
utbyggnaden av folkpensionen måste där
emot en väsentlig del av pensionärerna 
komplettera sin pension med socialhjälp 
(fattigvård). 

I ca hälften av hjälpfallen förelåg sjuk
dom hos huvudpersonen. I den helt över
vägande delen av dessa fall rörde det sig 
om sjukdomar, som varat längre tid än ett 
år. Av de sjukskrivna hjälptagarna un
der 67 år var något mindre än hälften be
rättigade till sjukpenning. Nära en fjär
dedel hade aldrig varit sjukpenningför-
säkrade enligt den obligatoriska sjukför
säkringen, i regel därför at t de var sjuka 
redan då denna infördes. 16 % var ut-
försäkrade på grund av sjukdom och 12 
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Antalet hjälpfall fördelade efter familjetyp och civilstånd 

Antalet undersökningsfall multiplicerade med 10 för att motsvara hela antalet hjälpfall i april 1959 

% var O-klassade utan att vara utförsäk-
rade. — Utöver de akut sjuka förekom 
klenhet och bristande arbetsförmåga hos 
en femtedel av de hjälpsökande. 

Av samtliga huvudpersoner i undersök
ningen hade över hälften inte arbetat un
der år 1958 och ca tre fjärdedelar ej un
der tiden januari—april 1959. Med led
ning av de uppgifter som lämnats i blan
ketten uppskattas andelen huvudpersoner 
som sannolikt inte heller i framtiden kan 
komma ut på arbetsmarknaden till över 
40 %. 

Som komplettering till de av social
nämnderna lämnade uppgifterna begär
des utdrag ur kontrollstyrelsens och fång
vårdsstyrelsens straffregister. Härav fram
går att omkring en femtedel av männen 
bland hjälptagarna missbrukade alkohol, 
och att 17 % dömts för straffregisterbrott 
under den senaste femårsperioden. 

Sedan en mängd faktiska förhållanden 
antecknats i blanketten, skulle uppgifts-
lämnaren försöka ange de »omedelbara 
omständigheter som kan anses ha föran
lett behovet av socialhjälp i april 1959». 

Bland dessa omständigheter dominerade 
sjukdom och klenhet, som angavs för tre 
fjärdedelar av samtliga fall. För de en
samma kvinnorna med barn var det däre
mot vårdnaden om barnen som framför 
allt gjorde det svårt för dem att försörja 
sig. Både bland de ensamma männen och 
bland de gifta spelade arbetslöshet, alko
holmissbruk och annan misskötsamhet en 
väsentlig roll, när det gällde uppkomsten 
av behovet av socialhjälp. 

Under april 1959 hade de ensamståen
de hjälptagarna ca 300 kr och makarna 
med barn 770 kr att leva på. Ungefär 
hälften av dessa belopp utgjordes av so
cialhjälp. Den andra hälften bestod av 
arbetsinkomster, pension, barnbidrag, 
sjukpenning och andra bidrag från of
fentliga organ samt bidrag från enskilda. 
Socialhjälpen utgick till övervägande de
len i form av hemunderstöd till uppehäl
let i allmänhet. De speciella ändamål som 
förekom oftast var hjälp till bostad, bräns
le och lyse samt bland pensionärerna bi
drag till kostförbättring, läkarvård och 
medicin. 

Linnea Jonsson 

244 



Staplarnas längd anger antalet socialhäjpstagare 
per 1000 av folkmängden 
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Socialhjälpen under år 1960 

I följande artikel redovisas i sammandrag 
en del av de statistiska uppgifter som me
ra utförligt kommer att framläggas i den 
årsredogörelse som ingår i serien Sveri
ges officiella statistik under benämningen 
»Socialhjälpen». Resultaten hänför sig så
lunda till den rutinmässiga årliga social
hjälpsstatistiken. De bör ej sammanblan
das med resultaten av den nyligen utförda 
specialundersökning för april 1959, som 
refereras i en annan artikel i detta num
mer av SocM, Stat Inf. 

Antal hjälpta familjer och personer. Hela 
antalet familjer, som fått socialhjälp un
der 1960, uppgick till 143 300, innefat
tande sammanlagt 302 000 personer. An
talet hjälpta personer i relation till folk
mängden var för hela riket 4,0 per 100 
invånare, varav för städerna 4,6 och för 
landsbygden 3,5. Inom olika delar av ri
ket är understödsfrekvensen mycket varie
rande, vilket framgår av följande sam
manställning. 

På landsbygden var frekvensen lägst i 
de södra och sydvästra delarna och högst 
i övre Norrland. Bland de skilda lands
kommunerna redovisas de högsta frekven
serna för norrbottenkommunen Tore samt 
Stora Malm i Södermanlands län med nä
ra 11 %. Bland städerna har Bollnäs den 
högsta frekvensen med drygt 7 %. 

Sedan närmast föregående år har såväl 
antalet familjer som antalet hjälpta per
soner minskat kraftigt med inemot 8 %. 
En bidragande orsak till det minskade be
hovet av socialhjälp har sannolikt varit 
det under 1960 avsevärt förbättrade ar
betsmarknadsläget. 

En uppdelning på olika familjetyper re
dovisas i tab. 1. Därvid framkommer att 
nedgången är störst för ensamma män 
samt för gifta par med barn. Antalet barn 
i de hjälpta familjerna har minskat med 
inte fullt 7 %, antalet vuxna kvinnor med 
6 % samt antalet vuxna män med 10 %. 

Tab 1. Antal hjälpfall inom olika 
familjetyper 
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Tab 2. Antal hjälpfall och hjälptagare inom olika riksområden 

Av tab 2 framgår att det föreligger rätt 
stora variationer mellan olika delar av ri
ket samt mellan städer av olika storlek i 
fråga om förändringarna mellan 1959 och 
1960. På landsbygden har socialhjälpens 
omfattning minskat mest i Bohuslän och 
Vänerlänen såväl i fråga om antalet fall 
som i fråga om antalet hjälpta personer. 
Bland städerna är nedgången störst i 
Stockholm, omkring 15 %, och minst i 
städer med mellan 30 000—100 000 in
vånare, inte fullt 1 %. 

I vissa, framför allt mindre, städer har 
minskningen av antalet hjälpta personer 
varit rätt kraftig. För 11 städer redovisas 
sålunda en minskning med 25 % eller 
mer. Å andra sidan har en ökning med 25 
% eller mer av antalet hjälpta personer 
redovisats för 8 städer. Ordnade efter den 
relativa minskningen resp ökningen redo
visas dessa städer i vidstående tablå. 

Socialhjälpens kostnader. Inalles utbetala
de socialnämnderna under 1960 social
hjälp till ett värde av 125 milj kr mot 136 
milj kr ett år tidigare, dvs en minskning 

på nära 8 %. På landsbygden var ned
gången 9 % och i städerna 7 %. Av so
cialhjälpens totala kostnader redovisades 
83 % till hjälp för uppehället, 7 % till 
vård på sjukvårdsanstalt samt 10 % till 
»annan hjälp». 

Till socialhjälp för uppehället utbetala
des under 1960 sammanlagt 104,1 milj kr, 
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vilket innebär en minskning sedan när
mast föregående år med 7,6 milj kr (7 
% ) . Minskningen av dessa kostnader har 
relativt sett varit större i städerna (8 %) 
än på landsbygden (3 % ) . 

Vård på sjukvårdsanstalt bekostade so
cialnämnderna under 1960 till ett värde 
av 8,8 milj kr. Detta utgör en minskning 
sedan 1959 med 3,7 milj kr (30 % ) . Den
na nedgång är helt koncentrerad till 
landsbygden. 

Kostnaden för »annan hjälp» (dvs in
ackordering, utrustning för intagning på 
anstalt, resor, kostnader för yrkesutbild
ning, tandvård, läkarvård, begravnings
kostnader m m) har i motsats till kostna
den för de båda övriga hjälpformerna 
ökat sedan närmast föregående år med 

0,8 milj kr till 12,5 milj kr. Ökningen av 
dessa kostnader har varit större i städer
na (10 %) än på landsbygden (5 % ) . 

Kommunernas sammanlagda kostnader 
för olika hjälpformer på landsbygden och 
i städerna framgår av följande tablå. 

Barbro Wängberg 

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 på s 249 de olika 
ländernas officiella indextal för konsu
mentpriserna, hämtade ur Internationella 
arbetsbyråns i Genève utgivna tidskrift 
International Labour Review. Indextalen 
kan endast tjäna som grund för en unge
färlig jämförelse, eftersom tillvägagångs
sättet vid indexberäkningarna varierar 
högst betydligt i olika länder. 

I det första diagrammet på s 250 ges en 
översikt av de sammanlagda prisföränd
ringarna i form av indextal för ett antal 
länder fram till mars 1961. I det andra 
diagrammet på s 251 redovisas detaljpri-

semas procentuella förändringar under ti
den mars 1959 till mars 1961 för samma 
länder. 

Sedan mars 1959 har index i Sverige 
stigit med 7 %. Om man undantar Jugo
slavien och Turkiet, där indextalen gått 
upp med 17 resp 14 %, är detta den 
högsta indexstegringen i Europa. Infö
randet av den allmänna varuskatten har 
som bekant inträffat under denna period. 
I USA och Canada har prisnivån sedan 
1959 stigit med endast 3 %. De kraftigas
te prisförändringarna har inträffat i Bra
silien (82 %), Uruguay (80 %) och Ar
gentina (62 % ) . Det enda indextal, som 
sjunkit under denna tid, är Hong-Kongs, 
där en nedgång med 6 % inträffat. 

Britta Belo 

Konsumentpriserna i Sverige och i utlandet 

1957—mars 1961 
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Konsumentprisindex 1957—mars 1961 (1953 = 100) 
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KONSUMENTPRISINDEX FÖRÄNDRINGAR I 
OLIKA LÄNDER 1 9 5 3 - M A R S 1961 
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KONSUMENTPRISERNAS F Ö R Ä N D R I N G A R I 
OLIKA LÄNDER MARS 1959 -MARS 1961 
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Konsumentprisindex för augusti 1961 

Konsumentprisindex för augusti 1961 har 
av socialstyrelsen beräknats till 163 (1949 
= 100) eller samma tal som för juli. Med 
två decimaler är talet för augusti 162,79 
mot 162,58 för juli. Indextalen för de oli
ka huvudgrupperna av varor och tjänster 
för tidigare beräkningstillfällen återges i 
tab 1. 

För de olika i konsumentprisindex in
gående huvudgrupperna av varor och 
tjänster är indextalen för augusti följande 
(julitalen inom parentes) : livsmedel 181 
(181), alkoholhaltiga drycker och tobak 
180 (180), bostad, bränsle och lyse 162 
(162), därav för enbart bostad 168 (168) 
och för bränsle och lyse 148 (148), kläder 
och skor 131 (130), inventarier och hus-
geråd 143 (143) och diverse 158 (158). 

Även när det gäller enskilda varuslag 
har prisförändringarna i stort sett varit 

obetydliga. Inom varugruppen livsmedel 
har priserna på flertalet kött-, fläsk- och 
charkuterivaror samt på vissa grönsaker, 
bl a morötter, vitkål och gul lök, gått ned 
något, medan smärre prishöjningar kun
nat noteras på en del brödsorter, på ost 
och smör samt på apelsiner och citroner. 

Inom undergruppen bränsle och lyse 
noteras något ökade priser på ved. De 
inom gruppen kläder och skor för juli må
nad konstaterade prissänkningarna på 
grund av realisationer har försvunnit och 
medfört en indexökning. För övriga grup
per har förekommande prishöjningar nå
got övervägt prissänkningarna. 

Prisutvecklingen under de senaste må
naderna för vissa undergrupper av varor 
och tjänster belyses av indextalen i tab 2. 

Pensionspristalet har beräknats till 132 
liksom för juli. 

Ejnar Olsson. 
Tab 1. Konsumentprisindex 1950—augusti 1961 (år 1949 = 100) 1 

» Indextalen för varje kvartal och månad 1950—1959 se SocM 1957: 4, s 255, och 1958: 3, s 191, 
samt SocM, Stat Inf 1959, s 104, 1960, s 67 och 1961, s 59. 
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Tab 2. Indextal för olika delposter år 1960 och juni—augusti 1961 s a m t 
talens procentuella förändringar december 1960—augusti 1961 
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Sysselsättning inom industrin1 

Tab 1. Sysselsättning inom industrin juni—juli 1961 vid företag som lämnat 
uppgifter för båda månaderna 
Uppgifterna i kol 1—5 och 9—10 avser förhållandena en dag i månaden. 

Tab 2. Indextal (uträknade enligt kedjemetod, juli 1960 = 100) för antal anställda 
arbetare (exkl permitterade) juni 1960—juli 1961 

1 En redogörelse för uppläggningen av den i tab 1—3 redovisade statistiken och för de använda beräk
ningsmetoderna m m har lämnats i Sociala Meddelanden, Statistisk Information, april 1961 (s 97—100). 
Utförligare redogörelser återges dels i Meddelande från socialstyrelsens byrå för löne- och sysselsättningsstatistik 
(adress Birger Jarls torg 14, Stockholm 2) och dels i Arbetsmarknadsstatistik, utgiven av Arbetsmarknads
styrelsen (adress Lindhagensgatan 74, Stockholm 12). 
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Tab 3. Antal i maj—juli 1961 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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S U M M A R Y 

The 1959 Social Assistance Survey. 
As a result of a request by the Social Policy 
Committee the Social Welfare Board was com
missioned in March 1959 to undertake a statis
tical survey of persons receiving social assist
ance. The findings of this survey have recently 
been published in " T h e 1959 Social Assistance 
Survey", a publication in the series the Official 
Statistics of Sweden. Some of the main particu
lars relative to the survey are given below. 

The survey covers some 4 000 families and 
single persons throughout the country who re
ceived social assistance in April 1959. The 
sample of the cases investigated was so arranged 
that it comprised cases of assistance whose head 
of family was born on 5th, 15th or 25th of any 
month in the year. This means that approxi
mately one-tenth of the cases of social assistance 
currently being dealt with in April are included 
in the survey. 

Particulars on the selected cases were to be 
furnished by the person dealing with the case 
at the time when the request for assistance was 
made. In the main the survey only covered facts 
normally collected in a routine inquiry i.e. the 
applicant's age, marital status, family circum
stances, state of health, alcoholism and criminal 
record, housing conditions, employment and 
income etc. Additional information was request
ed on one or two points regarding the appli
cant's past history, for instance how many 
months in each of the last five years had he 
been receiving assistance, and what was his 
employment situation during 1958 and 1959. In 
addition the person conducting the inquiry was 
to state the circumstances which might be re
garded as having occasioned the present need 
for assistance. 

Nearly 70 % of the recipients of assistance 
are single persons, chiefly women ; if a compari
son is made with the total population of the 
country the number of recipients of assistance 
amount to a figure of 12 per 1 000 inhabitants. 
The difference between this figure and the one 
given in the annual statistics, approximately 40 
per 1 000 inhabitants, is largely due to the fact 
that there are a large number of temporary 
cases of assistance which only last over a month 
or so in the year. About 8 per 1 000 of the cases 
of assistance in April 1959 can be regarded as 
being of a more long-term nature. I t was noted 
that assistance was frequently given to divorced 
men and women, and also to single women 
with children. As regards the different age 
groups, assistance was most frequently given to 
those under age, as a result of the greater need 
for social assistance for families with children, 
and to those in the 50—66 age group. On the 
other hand only an insignificant number, some
what over a half per cent, of old-age pensioners 
received social assistance. Before the national 
pensions scheme was expanded a large number 
of pensioners had to supplement their pensions 
with social assistance (poor relief). 

In approximately one half of the cases as
sisted the head of the family was ill. In the 

overwhelming majority of these cases the illness 
concerned had lasted for more than a year. 
Rather less than one half of the recipients of 
assistance certified as ill and under the age of 67 
were entitled to sicknesss benefits. Nearly a 
quarter of them had never been insured accord
ing to the compulsory sickness insurance 
scheme, usually because they were already ill 
when it was introduced. Sixteen per cent did 
not qualify because of illness and 12 % were 
classed in group 0 without being disqualified. 
In addition to those with serious illness one-
fifth of the applicants for assistance were in 
poor health or their capacity for work was re
duced. Over one half of the heads of the fam
ilies in the assistance cases covered by the 
survey had not worked during 1958 and about 
three-quarters had not worked between January 
•—April 1959. I t is estimated from the particu
lars supplied on the forms that more than 40 % 
of these heads of families will not be able 
to come out on the labour market in the future. 

To supplement the data supplied by the So
cial Committees extracts from the registers of 
convictions were requested from the Liquor 
Control Board and the Prison Board. From 
these it was apparent that about one-fifth of 
the men assisted were alcoholics and 17 % 
had been convicted under the Penal Code dur
ing the last five year period. 

After a large number of facts had been noted 
down on the form, the respondent was to try to 
indicate the "immediate circumstances that can 
be regarded as having occasioned the need for 
social assistance in April 1959". Illness and poor 
health were the most common reasons given 
(by three-quarters of all the cases). On the 
other hand as regards the single women with 
children, it was the care of their children that 
primarily made it hard for them to support 
themselves. In respect of both the single men 
and the married men unemployment, alcoholism 
and other anti-social behaviour played a very 
important part in determining the reasons for 
the need for social assistance. 

In April 1959 the single recipients of as
sistance had about kr. 300 to live on and the 
married couples with children about kr. 770. 
Social assistance accounted for about one-half 
of this sum, while the other half consisted of 
earnings, pensions, children's allowances, sick
ness benefits and other contributions from pub
lic bodies as well as from private persons. The 
greater part of social assistance was given in 
the form of general subsistence allowances in 
the home. The special items appearing most 
frequently were assistance with housing, fuel 
and lighting and in the case of old age pen
sioners contributions towards improvement in 
the diet, medical care and medicine. Page 243. 

Social Assistance in 1960. 
This article summarizes some of the statistical 
data that will be presented in Breather detail 
in the annual report, entitled 'Social Assist
ance", included in the series the Official Sta
tistics of Sweden. 
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A total of 143 300 families, comprising 
302 000 persons in all, received social assistance 
in 1960. The number of persons assisted in rela
tion to the population was 4.0 per 100 inhab
itants, the figure for the towns being 4.6 and for 
the rural districts 3.5. There is a great variation 
in the figures for different parts of the country. 
In the rural districts the percentages were 
lowest in the southern and south-western parts 
of the country and highest in northern Norr
land. Since the previous year both the number 
of families and the number of persons assisted 
has decreased very considerably, by almost 8 %. 
Greatly improved conditions on the labour mar
ket in 1960 in all probability have contributed 
towards the reduction in the need for social 
assistance. The decrease is most pronounced for 
single men, and for married couples with chil
dren. The number of children in the families 
assisted has decreased by almost 7 %, the 
number of adult women by 6 % and the num
ber of adult men by 10 %. 

There are rather large variations between the 
different parts of the country and between 
towns of different sizes in respect of the changes 
between 1959 and 1960. In the case of the 
towns the decline is greatest in Stockholm, 
about 15 %, and smallest in towns with be
tween 30 000 and 100 000 inhabitants, not quite 
1 %. In certain towns, especially in small ones, 
the decrease in the number of persons assisted 
has been rather pronounced. Eleven towns re
port a decrease of 25 % or more in the number 
of persons assisted. 

In all, the Social Committees disbursed in 
1960 social assistance valued at 125 million kro
nor as against 136 million kronor one year pre
viously i.e. a reduction by almost 8 %. In the 
rural areas the decrease was 10 % and in the 
towns 7 %. Subsistence allowances account for 
83 % of the total expenditure on social as
sistance, hospital care for 7 % and "other as
sistance" for 10 %. 

In 1960 a total of 104.1 million kronor was 
disbursed for social assistance in the form of 

subsistence allowances; this is a decrease by 7.6 
million kronor (7 %) on the immediately pre
ceding year. The reduction in this expenditure 
has relatively been larger in the towns (8 % ) 
than in the rural areas (3 %). 

In 1960 the Social Committees defrayed the 
cost of hospital care to the tune of 8.8 million 
kronor. This is a reduction by 3.7 million kro
nor (30 % ) since 1959. This decrease is en
tirely concentrated in the rural districts. 

In contrast to the other forms of assistance, 
since the immediately preceding year expendi
ture on "other assistance" (i.e. boarding out, 
equipment before admission to an institution, 
fares, expenditure on vocational training, den
tal care, medical care, funeral expenses, etc.) 
has increased by 0.8 million kronor to 12.5 
million kronor. The increase in this expenditure 
has been larger in the towns (10 % ) than in 
the rural areas (5 %). Page 246. 

Consumer prices in Sweden and abroad 
The official index figures for consumer prices 
from the International Labour Review ( I L O 
Journal) are given here as a yard-stick for the 
changes in price levels in various countries. 
Only an approximate comparison is possible, 
however, as the methods used in the making 
of index calculations vary very considerably in 
the different countries. The index figures are 
compared in a graph on page 249. The Swedish 
index has risen by 7 % since March 1959. 
If an exception is made of Yugoslavia and 
Turkey where the index figures have gone up 
by 17 % and 14 % respectively, this is the 
greatest increase in Europe. It should never
theless be mentioned that a general purchase 
tax has been introduced in this period. In 
USA and Canada the index figures have gone 
up by only 3 % during the same period. The 
greatest changes have occurred in Brazil 
(82 % ) , Uruguay (80 %) and Argentine 
(62 % ) . The only country having had a de
crease is Hong-Kong (6 % ) . Page 248. 
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Barnavårdsnämndernas verksamhet under år 1960 

PRELIMINÄR REDOGÖRELSE 

I det följande redovisas vissa preliminä
ra uppgifter avseende barnavårdsnämn
dernas verksamhet under år 1960, vilket 
som bekant är sista året 1924 års barna
vårdslag gällde. 

Barnavårdsmannaförordnanden. En av 
barnavårdsnämndens uppgifter är at t 
förordna barnavårdsmän och utöva till
syn över deras verksamhet. Under år 
1960 tillkom ca 27 000 förordnanden, 
fördelade på 7 700 för iä-barn och 19 300 
för uä-barn. Av de nytillkomna hade ca 
30 c/c överförts från annan barnavårds
nämnd. Det totala antalet barnavårds
mannaförordnanden vid slutet av år 
1960 var 133 923. 

Huvudanledningen till at t barnavårds
man förordnats för de 5 392 helt nytill
komna iä-barnen är äktenskapsskillnad 
samt hemskillnad (91 % ) . Andra anled
ningar, såsom söndring, föräldrars död 
etc, spelar däremot en mycket ringa roll. 

Fastställande av faderskap. En av barna

vårdsmannens funktioner är a t t söka få 

faderskapet till uä-barn fastställt. Beträf

fande de ca 92 800 uä-barnen vid 1960 
1 Inkl överförda från annan barnavårdsnämnd. 

års slut hade faderskapet fastställts för 
91 %. Till största delen hade detta skett 
genom erkännande (78 % ) och i resten 
av fallen genom dom. 

Av de drygt 8 000 barn för vilka fader
skapet ej fastställts var hälften under 3 
år. 

Barnavårdsmän. Vid slutet av år 1960 
var antalet barnavårdsmän 1529 mot 
1 564 året innan. Som framgår av nedan
stående tablå har minskningen av antalet 
barnavårdsmän oavbrutet fortsatt sedan 
början av 1940-talet. 

Antalet förordnanden (dvs barn) per 
barnavårdsman ha r ökat mycket kraftigt 
och är nu mer än 5 ggr större än år 1940. 
Det ta torde sammanhänga med, speciellt 
beträffande städerna, a t t kommunala 
tjänstemän har barnavårdsmannaskap 
som huvudsaklig syssla. För övrigt bör 
påpekas at t kvinnornas andel ökat starkt 
inom detta område. 

Bidragsförskott. Underlåter fader till uä-
barn och frånskilda kvinnors barn at t be
tala fastställt underhållsbidrag, kan bar
navårdsnämnden förskottera bidraget. 
Antalet barn för vilka dylika bidragsför
skott utbetalades under året var drygt 
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74 000. Deras antal har som syns av ef
terföljande tablå ökat kraftigt under se
nare år. Antalet bidragsmottagare under 
år 1960 var drygt 56 600. 

De barn som erhöll bidragsförskott var 
till ca 52 % födda inom äktenskapet. 

Fäderna till barn för vilka bidragsför
skott utgår är återbetalningsskyldiga. Un
der år 1960 inbetalade 41 100 fäder sam
manlagt 21,9 milj kr. Detta motsvarar 
inte fullt hälften av det utbetalda belop
pet. 

Utfyllnadsbidrag. För barn utgående fa
miljerättsliga underhållsbidrag, vilka un
derstiger 720 kr om året, kan under vissa 
förutsättningar »utfyllas» av allmänna 
medel. Under år 1960 har i utfyllnadsbi
drag utbetalats sammanlagt 3,8 milj kr 
till 30 500 barn. 

Arbetsföreläggande. Enligt Bvl kan för
sumliga föräldrar, vilkas barn omhänder
tagits, samt föräldrar, som försummar 
fastställd bidragsskyldighet, erhålla ar
betsföreläggande. Under år 1960 besluta
des om arbetsföreläggande i 1 031 fall, 
varav 986 för försummad bidragsskyldig
het. Hälften av dessa gjorde därvid inbe
talningar för at t fullgöra sin skyldighet. 
Under år 1960 begärde barnavårdsnämn
derna dessutom handräckning för instäl
lande till arbete efter beslut om arbetsfö
reläggande i 336 fall. Av dessa hade 131 
beviljats under året. 

1 Maximibeloppet höjdes 1 juli. 

Förebyggande åtgärder. Barnavårdsnämn
dernas centrala uppgift enligt barnavårds
lagen är at t vid behov ingripa för a t t be
reda skydd, vård eller uppfostran åt barn 
och ungdom antingen genom förebyggan
de åtgärder eller genom omhändertagan
de samt att utöva tillsyn över fosterbarns
vården. 

Förebyggande åtgärder berör vanvår
dade och vanartade barn och ungdomar 
under 21 år i de fall barnavårdsnämnden 
anser rättelse möjlig u tan at t de behöver 
skiljas från hemmet. Dessa åtgärder om
fattar övervakning, förmaning till föräld
rar, varning till barnet, ordnande av sys
selsättning o dyl. Kombination av flera 
åtgärder är vanlig. Under år 1960 var 
17 201 barn och ungdomar föremål för 
förebyggande åtgärder mot 15 296 föregå
ende år. Det innebär en ökning på över 
12 c/c. Ökningen kommer uteslutande på 
åtgärden övervakning. 

Av de 11 391 barn, för vilka förebyg
gande åtgärder beslöts under året, var 
81 c/o fyllda 13 år och endast 6 % under 
skolåldern. Motsvarande siffror för år 
1959 var 80 % resp 4 %. Vidare fram
går av materialet att förebyggande över
vakning beslöts för 5 251 barn. 

Skyddsuppfostran. Visar sig de förebyg
gande åtgärderna vara utan gagn eller 
nytta, kan barnavårdsnämnden omhän
derta barnet för skyddsuppfostran. Det 
antal barn och ungdomar som omhänder
togs under år 1960 var 1 740. Som följan-
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de tablå visar var antalet nytillkomna 
större under år 1960 än under år 1959. 
Det totala antalet omhändertagna år 1960 
var 8 574. 

Av de vid årets slut kvarvarande bar
nen och ungdomarna var 60 % pojkar. 
Beträffande åldersfördelningen bland de 
nytillkomna barnen var 76 % över 13 år 
mot endast 53 % år 1952. En förskjut
ning i åldersfördelningen mot högre åld
rar har sålunda skett under senare år. 

Den vanligaste orsaken till omhänder
tagande för skyddsuppfostran under 1960 
var vanart (69 % ) jämfört med vanvård 
och fara för vanart som vardera angavs 
i drygt 1/5 av fallen. De nytillkomna bar
nen hade till 36 % placerats i enskilda 
hem. Övriga barn placerades på barnhem 
(16 % ) , ungdomsvårdsskola (25 % ) samt 
annan anstalt och annat håll (12 % ) . 
Drygt 10 % av de omhändertagna barnen 
blev ej placerade under året. 

Samhällsvård. O m ett barn under 16 år 
utsätts för nöd i hemmet, är övergivet eller 
på grund av kroppslig eller andlig sjuk
dom eller svaghet är i behov av vård utom 
hemmet, skall sådant barn omhändertas 
för samhällsvård. På grund av nämnda 
orsaker omhändertogs 9 433 barn under 
år 1960. Totalt sett var 23 291 barn om
händertagna för samhällsvård under re
dovisningsåret (se efterföljande tablå) . 

Vad beträffar åldersfördelningen för de 
nytillkomna barnen var knappt 1/3 under 

2 år och ungefär lika många över 7 år. 
Av samtliga den 31/12 kvarvarande sam-
hällsvårdade barn var däremot nästan 2/3 
i eller över skolåldern. Vidare kan näm
nas at t ca 60 c/c av de kvarvarande bar
nen kom från ofullständiga hem, dvs mo
dern var ogift, frånskild, änka eller död. 

Av de under 1960 nytillkomna barnen 
hade majoriteten (62 %) erhållit vård på 
barnhem, vilket dock för det stora flerta
let blott är en övergångsform. Av samt
liga den 31/12 kvarvarande barn vårda
des drygt 3/4 i enskilt hem och övriga på 
barnhem eller annan anstalt (sjukhus, an
stalt för psykiskt efterblivna e tc) . 

Vårdkostnader för omhändertagna barn. 
Vårdkostnaderna for de omhändertagna 
barnen avser kommunernas bruttoutgifter 
oavsett om de ersätts från annat håll eller 
ej. Kostnaderna omfattar dels inackorde-
ringsavgifter i enskilda hem och vårdav
gifter på anstalter, dels andra kostnader 
såsom resor, utrustning o dyl. Beträffan
de kostnaderna för vård på anstalt bör 
observeras at t de endast avser avgifter 
som utgår enligt fastställd taxa och ej de 
kostnader kommunerna såsom huvudmän 
i övrigt bestrider. 

Marianne El 
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Utlänningar i Sverige 

EN ÖVERSIKT FÖR TREDJE KVARTALET 1961 OCH LÄGET DEN 1 OKTOBER 1961 

Nedanstående översikt är liksom tidigare 
redogörelser beträffande utlänningar i 
Sverige grundad på statistik utarbetad 
inom statens utlänningskommission. När
mast föregående kvartalsöversikt framla
des i septemberhäftet av Sociala Medde
landen 1961. 

Tab 1. Uppehållstillstånd för utlänningar 

Utlänningar med uppehållstillstånd. En
ligt 27 § utlänningskungörelsen 4 juni 
1954 äger utlänning icke uppehålla sig i 
riket längre tid än tre månader u tan att 
inneha gällande uppehållstillstånd. Stad
gandet gäller dock ej medborgare i Dan
mark, Finland, Island eller Norge och ej 
heller för utlänningar som innehar bosätt
ningstillstånd. Vidare må erinras om att 
barn under 16 år i regel är införda i för
äldrarnas pass, varvid särskilt uppehålls

tillstånd inte utfärdas. Som framgår av 
tab 1 uppgick antalet gällande uppe
hållstillstånd den 1 oktober 1961 till 
48 934. Detta innebär en ökning med 
1 448 sedan den 1 juli och med ca 2 350 
sedan den 1 oktober 1960. Nära hälften 
av ökningen under kvartalet avser tyskar, 
trots at t dessas antal icke oväsentligt 
minskats genom förvärv av svenskt med
borgarskap. 

Naturaliserade utlänningar. Under tredje 
kvartalet 1961 har 1 314 utlänningar bli
vit svenska medborgare, varav 1 209 efter 
Kungl. Maj:ts beslut. I totalantalet ingår 
890 personer över 18 år (394 män och 
496 kvinnor) samt 424 personer under 18 
år (225 män och 199 kvinnor). Beträffan
de fördelningen efter förutvarande natio
nalitet kan nämnas at t 386 finländare, 
324 tyskar, 118 balter, 113 danskar och 
92 norrmän förvärvat svenskt medborgar
skap under det här redovisade kvartalet. 

Födda och avlidna utlänningar. Under 
årets tredje kvartal har till utlännings
kommissionen inkommit uppgifter om att 
103 utlänningar avlidit i Sverige. Antalet 
av utländska kvinnor födda barn uppgick 
enligt under samma tid inkomna uppgif
ter till 885. Av mödrarna hade 441 fin
ländsk, 101 dansk, 101 tysk och 83 norsk 
nationalitet. Motsvarande fördelning ef
ter faderns nationalitet var 420, 185, 125 
och 105. 

Utlänningar på den svenska arbetsmark
naden. Enligt utlänningskungörelsen ålig-
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Tab 2. Arbetsanmälda utlänningar i Sverige per den 1 oktober 1961, fördelade 
efter yrkesgrupp och nationalitet 

ger det envar som anställt utlänning i sin 
tjänst att inom tjugofyra timmar efter an
ställningens tillträdande göra skriftlig an

mälan härom till polismyndigheten på or
ten. Vid anställningens upphörande skall 
arbetsgivaren inom samma tidrymd göra 
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Tab 3. Arbetsanmälda utlänningar i Sverige per den 1 oktober 1961, fördelade 
efter län och nationalitet 

motsvarande avanmälan. Anmälnings
skyldighet föreligger i fråga om samtliga 
utländska arbetstagare som fyllt 16 år, 
cavsett om arbetstillstånd erfordras eller ej. 

På grundval av till utlänningskommis
sionen inkomna arbetsanmälningskort — 

vilka även passerar länsarbetsnämnderna 
(bl a i och för yrkeskodifiering) •— före
tas vid varje kvartalsskifte en räkning av 
antalet arbetsanmälda utlänningar. I det 
följande framläggs resultaten av den per 
den 1 oktober 1961 verkställda räkningen. 

Som framgår av tab 2 uppgick det 
totala antalet arbetsanmälda utlänningar 
den 1 oktober 1961 till 122 858, vilket in
nebär en ökning med 5 609 under tredje 
kvartalet 1961. En jämförelse med mot
svarande kvartalsskifte 1960 visar en ök

ning med drygt 7 500 personer, varav nä
ra hälften utgöres av finländare. 

Av de arbetsanmälda var 83 247 män 
och 39 611 kvinnor. Den ovan angivna 
ökningen under kvartalet utgjordes till 
över 80 % av män och ökningen under 
den senaste 12-månadersperioden nästan 
helt av män. 

Även under detta kvartal har de nordis
ka arbetstagarnas andel av den utländska 
arbetskraften minskat något och uppgår 
nu till knappt 65 % mot förut 66 %. An
talet arbetsanmälda balter har minskat 
något, vilket främst torde bero på förvärv 
av svenskt medborgarskap. Bland de i tab 
2 och 3 inte särskilt redovisade nationa
liteterna kan nämnas jugoslaver (1 437), 
nederländare (1321) , britter (1290) , 
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spanjorer (1 256), schweizare (1 099) och 
fransmän (593). 

Yrkesgruppen industri och hantverk 
har ökat mest under kvartalet (-f- 2 372) 
och då främst undergruppen malmbryt
ning och metallindustri ( + 1 266). 

De relativt största ändringarna har gällt 
grupperna handel ( + 1 071), samfärdsel 
( + 5 2 0 ) samt elevpraktikarbete ( + 5 9 1 ) . 
En smärre minskning (— 48) har noterats 
för gruppen husligt arbete. 

Av de i tab 2 upptagna nationaliteterna 
har samtliga utom balterna ökat under 
tredje kvartalet. I absoluta tal har finlän
darna ökat mest ( + 1 437 ) men deras an
del, som förut var 41 % , har ändå mins
kat något. Den relativt sett största ök
ningen kan österrikarna uppvisa; de har 

ökat med drygt 40 %, huvudsakligen in
om yrkesgruppen hotell och restauranger. 

Länsuppgifter över antalet arbetsan-
mälda utlänningar återfinns i tab 3. Alla 
län utom Gotlands och Jämtlands visai 
ökade siffror. Redan tidigare fanns över 
hälften av de arbetsanmälda utlänningar
na i Stockholms stad och län samt Mal
möhus och Göteborgs och Bohus län och 
denna koncentration har blivit något stör
re under tredje kvartalet, eftersom ök
ningen under detta till drygt 60 c/c gällt 
dessa län. 

Ökningen inom metallindustrin var 
denna gång störst i Stockholms län 
( + 207) och stad ( + 151) med Malmö
hus län ( + 1 3 6 ) på tredje plats. 

Göran Söderlund 
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Omsättningen inom detaljhandel m m 
2:a kvartalet 19611 

Tab 1. Indextal2 (2:a kvartalet 1955 = 100) för omsättningen (försäljningens värde) inom 
enskild detaljhandel m m l:a kvartalet 1958—2» kvartalet 1961 

1 Se anm under tab 5, s 273. — Indextalen fr o m l:a kvartalet 1960 har beräknats med utgångs
punkt från omsättningsbelopp i vilka allmän varuskatt ingår. 
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Tab 2. Indextal1 för omsättningen (försäljningens värde) inom enskild detaljhandel m m 
under 2:a kvartalet och l:a—2:a kvartalen 1961 samt uppräknade försäljningssummor 
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Tab 3. Indextal1 för omsättningen (försäljningens värde) inom enskild detaljhandel m m 
under 2:a kvartalet och l:a—2:a kvartalen 1961, exklusive och inklusive 
omsättningen i vissa större varuhus 

Tab 4. Indextal1 för omsättningen (försäljningens värde) inom konsumentkooperativ detalj
handel m m under 2:a kvartalet och l:a—2:a kvartalen 1961 samt 
uppräknade försäljningssummor 
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Tab 5. Indextal1 (2:a kvartalet 1955 = 100) för omsättningen (försäljningens värde) inom 
vissa branscher av enskild och konsumentkooperativ detaljhandel m m 
3:e kvartalet 1957—2:a kvartalet 1961 

Anm. Beträffande statistikens uppläggning hänvisas till Sociala Meddelanden 1956: 2 och 1958: 2 
samt till Sociala Meddelanden, Statistisk Information 1959: februari. 

För jämförelsen mellan fjärde kvartalet 1960 och första kvartalet 1961 utökades adressregistret för 
statistiken beträffande enskild detaljhandel m m genom komplettering av styrelsens firmaregister med 
582 företag. Kompletteringen gjordes med ledning av uppgifter från riksförsäkringsanstalten om 
arbetsgivare inom enskild detaljhandel och vissa serviceyrken med anställd personal försäkrad hos riks
försäkringsanstalten eller ömsesidigt olycksfallsförsäkringsbolag år 1956. Vid upprättandet av firma
registret år 1954, som också byggde på uppgifter från riksförsäkringsanstalten, medtogs samtliga före
tag med minst 10 årsarbetare (andra än inom grupperna kontor och hushåll). På grund av ändrade 
redovisningsmetoder kunde för år 1956 uppgifter endast erhållas om antalet redovisade arbetstimmar. 
Samtliga företag med minst 20 000 redovisade arbetstimmar (exkl arbetstimmar för kontors- och 
hushållspersonal) tillfördes firmaregistret; av dessa infördes i adressregistret för statistiken samtliga före
tag med minst 35 000 arbetstimmar och vartannat av övriga företag. Företag som år 1956 ej redo
visat minst 20 000 arbetstimmar men som tidigare återfanns i adressregistret, fick kvarstå i detta. Det 
kompletterade registret har använts även för jämförelsen mellan första och andra kvartalen 1961. 

Frågeblanketter som avsåg omsättningen under andra kvartalet 1961 utsändes till 4 947 i social
styrelsens register ingående företag (firmor och försäljningsställen) inom enskild detaljhandel m m. 
Bearbetningsbara svar erhölls från 3 252 företag (66 % ) . Inom egentlig detaljhandel var svarsfrekvensen 
65 %, för restauranger m m 75 % och för betjäningsställen 61 %. Av de företag som lämnat be
arbetningsbara svar hade 3 160 även insänt blanketter rörande första kvartalet 1961. Uppgifter från 
dessa »identiska» företag har använts vid beräkningen av indextal för omsättningens förändringar 
mellan första och andra kvartalen 1961. 

Uppgifter rörande omsättningen inom konsumentkooperativ detaljhandel m m under 2:a kvartalet 
1961 erhölls från 184 till Kooperativa förbundet anslutna konsumtionsföreningar och från vissa av 
Kooperativa förbundet centralt administrerade företag. Bland dessa uppgiftslämnare förekom ej något 
bortfall. 

Jonas Elmdahl 
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Konsumentprisindex för september 1961 

Konsumentprisindex för september 1961 
har av socialstyrelsen beräknats till 
163 (1949=100) eller samma tal som 
för augusti. Med två decimaler är talet 
för september 162,89 mot 162,79 för au
gusti. Indextalen för de olika huvudgrup
perna av varor och tjänster för tidigare 
beräkningstillfällen återges i tab 1. 

För de olika i konsumentprisindex in
gående huvudgrupperna av varor och 
tjänster är indextalen för september föl
jande (augustitalen inom parentes): livs
medel 181 (181), alkoholhaltiga drycker 
och tobak 180 (180), bostad, bränsle och 
lyse 162 (162), därav för enbart bostad 
168 (168) och för bränsle och lyse 149 

(148), kläder och skor 131 (131), inven
tarier och husgeråd 143 (143) och diver
se 158 (158). 

Mellan augusti och september har inte 
heller för enskilda varuslag förekommit 
några större prisändringar. Inom livsme
delsgruppen har en del prishöjningar och 
prissänkningar dock skett, men de har 
tagit ut varandra. I fråga om posten 
bränsle och lyse beror uppgången på nå
got högre vedpriser. 

Prisutvecklingen under de senaste må
naderna för vissa undergrupper av varor 
och tjänster belyses av indextalen i tab 2. 

Pensionspristalet har beräknats till 132 
liksom för augusti. Inga T ammelin 

Tab 1. Konsumentprisindex 1950—september 1961 (år 1949 = 100)' 

1 Indextalen för varje kvartal och månad 1950—1959 se SocM 1957: 4, s 255, och 1958: 3, s 191, 
samt SocM, Stat Inf 1959, s 104, 1960, s 67 och 1961, s 59. 
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Tab 2. Indextal för olika delposter år 1960 och juli—september 1961 samt 
talens procentuella förändringar december 1960—september 1961 
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Sysselsättning inom industrin1 

Tab 1. Sysselsättning inom industrin juli—augusti 1961 vid företag s o m lämnat 
uppgifter för båda månaderna 
Uppgifterna i kol 1—5 och 9—10 avser förhållandena en dag i månaden. 

Tab 2. Indextal (uträknade enligt kedjemetod, augusti 1960 = 100) för antal anställda 
arbetare (exkl permitterade) juli 1960—augusti 1961 

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 1961 
(s 97—100). Utförligare redogörelser återges dels i Meddelande från socialstyrelsens byrå för löne- och 
sysselsättningsstatistik (adress Birger Jarls torg 14, Stockholm 2) och dels i Arbetsmarknadsstatistik, 
utgiven av Arbetsmarknadsstyrelsen (adress Lindhagensgatan 74, Stockholm 12). 
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Tab 3. Antal i juni—augusti 1961 under en vecka avgångna resp nyanställda arbetare 
samt antal arbetare med deltidsarbete resp korttidsarbete i procent av hela antalet 
arbetare, s o m varit i arbete under den redovisade avlöningsperioden 

S U M M A R Y 

The Work of the Child Welfare Boards during 
1960. 

1960 was the last year during which the 1924 
Child Welfare Act remained in force. Pre
liminary data on the work of the Child Wel
fare Committees are given in the following 
summary. 

One of the functions of the Child Welfare 
Committees is to appoint child welfare guard
ians and to supervise their work. At the end 
of 1960 there were 1,529 child welfare guard
ians in the country as opposed to 1,564 in the 
previous year. There has been a steady decline 
in the number of child welfare guardians 
since the beginning of the 1940's. The number 
of appointments (i.e. children) per child 
welfare guardian has increased to a very 
pronounced extent and is now more than 5 
times greater than in 1940. This is principally 
due to the fact that the main work of certain 
municipal employees is to act as child welfare 
guardians. It should also be mentioned that 
there has been a very great increase in the 
number of women doing this work. Rather 
more than 27,000 appointments were made in 
I960, 7,700 of these appointments being for 
legitimate children and 19,200 for illegitimate 
children. The total number of existing ap
pointments of child welfare guardians at the 
end of 1960 was 133,923. 

The main reasons for the new appointments 
of child welfare guardians for 5,392 legitimate 
children were divorce and legal separation 
(91 % ) . Other reasons, such as dissension in 
a marriage, the death of the parents, are of 
very little significance. 

One of the functions of the child welfare 
guardians is to try to get the paternity of il
legitimate children established. Paternity had 
been established for 91 % of the some 92.800 
illegitimate children at the end of 1960. 
Paternity was established by acknowledgement 
in most cases (78 % ) and in the remainder 
by court action. 

One half of the rather more than 8,000 
children for whom paternity was not estab
lished were under the age of 3 years. 

If a father of an illegitimate child or the 
child of a divorced woman fails to pay the 
maintenance allowance that has been estab
lished, the Child Welfare Committee may 
grant a maintenance advance. Rather more 
than 74,000 children received maintenance ad
vances during the year. There has been a very 
pronounced increase during the last few years. 
There were rather more than 56,000 recipients 
of allowances in 1960. 52 % of the children 
in receipt of maintenance advances were legiti
mate. The father of a child granted a main
tenance advance is liable for the repayment of 
the advance. In 1960 41,100 fathers paid back 
a total of 21.9 million crowns this sum being 
not quite one half of the sum disbursed. 

In the case of children in receipt of legally 
established maintenance allowances of less 
than 720 kronor a year, supplementary allow
ances from public funds may be made to them 
under certain circumstances. In 1960 supple
mentary allowances totalling 3.8 million kro
nor were paid to 30,500 children. 

In accordance with the Child Welfare Act 
negligent parents whose children have been 
taken into public custody and parents who 
fail to pay the established maintenance allow
ances can be issued with compulsory work 
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orders. In 1960 1,031 compulsory work orders 
were issued, 986 being for failure to pay 
maintenance allowances. One half of the re
cipients of these orders then made payments 
to fulfil their obligations. In addition, the 
Child Welfare Committees requested police as
sistance in 336 cases where public work orders 
had been issued. This was granted in 131 of 
the cases. 

The main functions of the Child Welfare 
Committees as envisaged by the Child Wel
fare Act are intervention where necessary to 
provide protection, care or education for 
children and young people either by preventive 
measures or by taking into public care, and 
the supervision of foster children. 

Preventive measures can affect neglected 
children and children who have fallen into 
bad habits, and similar young people up to 
the age of 21, in cases where the Child Wel
fare Committees consider that improvement is 
possible without removal from the home. The 
preventive measures adopted can be probation, 
admonitions to the parents, warnings to the 
children, the arrangement of some kind of oc
cupation, etc. A combination of several meas
ures is usual. In 1960 preventive measures 
were taken in respect of 17,201 children and 
young persons as against 15,296 the previous 
year; this is a 12 % increase, an increase en
tirely accounted for by probation. 

Out of the 11,391 children affected by 
preventive measures resolved on during the 
year, 81 % were over the age of 13 and only 
6 % under school age. The corresponding 
figures for 1959 were 80 % and 4 %. Pre
ventive probation was resolved on for 5,251 
children. 

Where it has been shown that the preventive 
measures have led to no improvement, the 
Child Welfare Committees can take charge of 
the child for protective upbringing. 1,740 
children and young persons were taken charge 
of in 1960, this being a larger number than 
in 1959. In 1960 a total of 8,574 children 
were taken charge of; at the end of the year 
60 % of those still having protective upbring
ing were boys. As regards the age distribution 
of the children newly taken charge of, 76 % 
were over 13 years of age as against only 
53 % in 1952. This means a movement to
wards high age groups in recent years. 

The most usual reason for a child or young 
person to be taken charge of for protective 
upbringing in 1960 was misbehaviour (69 %) 
while maltreatment and potential misbehav
iour were only each given for rather more 
than 1/5 of the cases. 36 % of the children 
newly put under protective upbringing were 
placed in private homes. On the other hand 
54 % of the children remaining under this 
upbringing at the end of the year were placed 
in private homes. This is due to the fact that 
a great number of children were temporarily 
placed in children's homes and later trans
ferred to be cared for in private homes. About 
1/4 of the children were sent to approved 
schools. 

If a child under the age of 16 is neglected 
at home, is deserted or needs care outside 
home on account of physical or mental illness 
or weakness, he is to be taken charge of for 
social protection. In 1960, 9,433 children were 
taken charge of for these reasons. A total of 
23,291 children received social protection in 
1960. 

As regards the age distribution of the 
children newly taken charge of for social pro
tection not quite 1/3 were under the age of 2 
and about as many over the age of 7. On the 
other hand nearly 2/3 of all the children re
maining on the 31 of December were of school 
age or over. Mention can also be made of the 
fact that approximately 60 % of these children 
came from an incomplete home, i.e. their 
mother was unmarried, divorced, a widow or 
dead. The majority (62 %) of the children 
taken charge of for social protection in 1960 
were cared for in a children's home but for 
most of them this was a temporary measure. 
Rather more than 3/4 of all the children re
maining on the 31 of December were cared for 
in private homes and the remainder in children's 
homes or some other institution (hospital, in
stitution for mentally retarded children e tc) . 

The costs of providing care, e. g. protective 
upbringing and social protection, amounted 
during the year to about 26 million crowns. Of 
this sum 24 million crowns consisted of the cost 
of child care in private homes or other institu
tions, while 2.2 million crowns covered expendi
tures on equipment, travelling expenses etc. 
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Nykterhetsvårdsklientelet 1961: april 
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for the aged and the number of 
inmates, etc 1960: March 



Allmänna arvsfonden budgetåret 1960/61 

Beloppet av de arvsmedel som tillförts 
allmänna arvsfonden har under de senast 
förflutna budgetåren företett en fortlö
pande ökning. Så var förhållandet jäm
väl under budgetåret 1960/61, även om 
ökningen var ganska obetydlig, eller från 
5,8 milj kr 1959/60 till 5,9 milj kr. 

Enligt bestämmelserna för fonden har 
en tredjedel av arvsmedlen, eller ca 1,9 
milj kr, tillförts fonden, medan 4 milj 
kr avsatts för utdelning. Ränteavkast
ningen av de fonderade medlen har upp
gått till 1,24 milj kr, vilket belopp även 
får delas ut. Tillhopa med från föregå
ende budgetår reserverat belopp står ett 
belopp av ca 8 milj kr till förfogande 
för utdelning under innevarande bud
getår. Fondens behållning utgör för när
varande 23 milj kr. Huvudparten av 
fondens tillgångar, eller 21 milj kr, är 
placerad i obligationer och återstoden i 
inteckningslån och kommunlån. 

Under budgetåret 1960/61 har i runt 
tal 3,4 milj kr delats ut ur arvsfonden. 
Detta innebär en betydande minskning i 

förhållande till närmast föregående bud
getår, då ej mindre än 4,7 milj kr utde
lades. Minskningen beror ej på att an
språken på bidrag ur fonden minskat 
utan har huvudsakligen sin grund i att 
inkomna ansökningar ej hunnit behand
las. Hur understöden fördelats på olika 
ändamål framgår av nedanstående tablå, 
vilken jämväl redovisar en jämförelse 
med de två närmast föregående budget
åren. (Beloppen har angetts i tusental 
kronor.) 

Som framgår av tablån är det huvud
sakligen bidragen till ungdomslokaler och 
barnstugor som minskat. Bidragen till 
ungdomslokaler har likväl tagit i anspråk 
närmare två tredjedelar av de utdelade 
medlen. Bidrag har beviljats till 94 ung
domsgårdar och scoutstugor. Vidare har 
10 barnkolonier samt 27 barnstugor upp
förts, förbättrats eller utrustats med bi
drag ur arvsfonden. Bidrag till motorfor
don, som regel personbilar, har tilldelats 
25 ungdomar. 
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Uppgifter om bostadsbyggandet under 

tredje kvartalet 1961 

Angående primärmaterial till och upp
läggning av följande redovisning hänvisas 
till Sociala Meddelanden, Statistisk In
formation, januari 1960 (s 11). 

»Småhus» är den gemensamma benäm
ningen på enfamiljs- och tvåfamiljshus 
samt rad- och kedjehus. Övriga hus ut
görs av flerfamiljshus och hus för huvud

sakligen andra än bostadsändamål — 
»icke-bostadshus». Då antalet lägenheter 
i icke-bostadshus är ringa (mindre än en 
procent av den totala bostadsproduktio
nen) betecknas i följande tabeller alla 
andra hus än småhus som »flerfamiljs
hus». 

Tab 1. Antal lägenheter i inflyttningsfärdiga hos i olika kommuner och kommungrupper1 

1 Enligt den administrativa indelningen den 1 januari 1961. 
Boo, Botkyrka, Danderyd, Djursholm, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Märsta, Nacka, Saltsjöbaden, 

Sollentuna, Solna, Stocksund, Sundbyberg, Tyresö, Täby, Upplands-Väsby, Österhaninge. 
• Angered, Askim, Kungsbacka, Kungälv, Kållered, Landvetter, Lerum, Mölndal, Nödinge, Partilie, 
Råda, Skallsjö, Starrkärr, Säve, Torslanda, Tuve, Ytterby, Öckerö. 
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Tab 2 . Antal lägenheter i påbörjade bus i olika k o m m u n e r och kommungrupper 1 

Tab 3. Antal lägenheter i inflyttningsfärdiga, påbörjade och pågående flerfamiljshus. 
Hela riket 

1 Enligt den administrativa indelningen den 1 januari 1961. 
2 Se not till tab 1. 

» » » » 1. 
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Tab 4. Antal lägenheter i inflyttningsfärdiga hos i städer med 30 000—100 000 invånare 1 

1 Enligt den administrativa indelningen den 1 januari 1961. 
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Löneförhållandena för arbetare inom industri 

i augusti 1961 

Sedan flera år tillbaka har socialstyrelsen 
från företag inom industrin fyra gånger 
om året inhämtat uppgifter om av ar
betare under en avlöningsperiod (som re
gel i kvartalets mellersta månad) upp
buren lönesumma och utförda arbetstim
mar. På grundval av dessa uppgifter har 
beräkningar gjorts rörande förändringar
na i arbetarnas genomsnittliga timför-
tjänster sedan närmast föregående under
sökningstillfälle och sedan motsvarande 
undersökningstillfälle föregående år. För 
varje undersöknings resultat har redo
gjorts i Sociala Meddelanden (senast i 
SocM, Statistisk Information, september 
1961). 

Från och med år 1959 grundar sig in
samlingen av uppgifter till ovannämnda 
statistik på ett stickprov av företag som 
ingår i ett inom socialstyrelsen upprättat 
adressregister. Under år 1961 har samma 
stickprovsförfarande använts som åren 
1959 och 1960. Stickprovet består av 
samtliga i registret upptagna företag med 
över 25 anställda arbetare samt vart ti
onde av övriga företag. 

Beträffande de uppgifter på vilka sta
tistiken grundas, vilka löneelement som 
ingår m m, hänvisas till redogörelsen i 
SocM, Statistisk Information, juni 1961, 
s 156. 

I allmänhet avser uppgifterna fristå
ende arbetsställen. I några fall redovisas 
dock flera arbetsställen tillhopa. Redovis
ningsenheterna betecknas i denna redogö
relse som »företag». 

Förändringarna i arbetarnas förtjänster 
sedan föregående undersökningstillfällen 
belyses av indextal, vilka beräknats med 

användande av uppgifter för sådana fö
retag som lämnat uppgifter vid båda de 
undersökningstillfällen som jämförelsen 
avser. För varje industrigrupp har man 
beräknat två genomsnittliga timförtjäns-
ter, en för vartdera undersökningstillfället, 
såsom kvoten mellan lönesumma och tim-
summa för en vecka. Indextalen har där
efter erhållits genom att timförtjänsterna 
vid det aktuella (senare) undersöknings
tillfället uttryckts i procent av motsva
rande timförtjänster vid det tidigare un
dersökningstillfället. Såväl lönesummor 
som timsummor vid företag som utvalts 
med sannolikheten 1/10 har vid dessa be
räkningar multiplicerats med 10. 

Inom flera industrigrupper förekom
mer ackordsarbete som sträcker sig över 
flera 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 den
na period kan komma att utbetalas först 
senare. Det bör även erinras om att den 
normala veckoarbetstiden ibland (t ex då 
fria lördagar förekommer under somma
ren) varierar under året utan motsva
rande variationer i lönen (veckolön, må
nadslön). Vid bedömningen av här redo
visade indextal bör man beakta dessa 
omständigheter, liksom möjligheten av 
att primäruppgifterna i vissa fall icke 
sammanställts i full överensstämmelse 
med anvisningarna. 

I tab 1 återges indextal, som visar de 
beräknade timförtjänsternas förändringar 
från maj till augusti 1961 och från 
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Tab 1. Indextal (maj 1961 = 100 och augusti 1960 = 100) för genomsnittlig 
timförtjänst för arbetare inom industri i augusti 1961 
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Tab 1 (forts). Indextal för genomsnittlig timförtjänst för arbetare inom industri i augusti 1961 

Tab 2. Genomsnittliga timförtjänster, kr, i augusti 1961 för vuxna manliga 
industriarbetare i olika dyrortsgrupper 
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Tab 3. Indextal (augusti 1960 = 100) för genomsnittlig timförtjänst för arbetare 
inom industri i Stockholm i augusti 1961 

augusti 1960 till augusti 1961. De först
nämnda indextalen grundas på uppgifter 
från 3 410 företag och de sistnämnda på 
uppgifter från 3 145 företag. 

Det bör påpekas, att den stora ökning
en av de genomsnittliga timförtjänsterna 
från augusti 1960 till augusti 1961 sam
manhänger med en höjning av avtalslö
nerna i samband med avlösning av tidi
gare pensionsförmåner. 

I tab 2 återges genomsnittliga timför-
tjänster för vuxna manliga arbetare i oli
ka industrigrupper med fördelning på 
dyrortsgrupper. 

Förändringarna mellan augusti 1960 
och augusti 1961 i de genomsnittliga tim
förtjänsterna för vuxna arbetare i Stock
holm framgår av indextalen i tab 3. 

Tab 4 visar löneutvecklingen sedan maj 
1959 för samtliga arbetare (män, kvin
nor och minderåriga). Indextalen i den
na tabell har beräknats enligt den s k 
kedjemetoden. Vid beräkningen av in
dextalen för februari 1960 har hänsyn ej 
tagits till senare utbetalda retroaktiva 
lönetillägg. För gruppen »verkstadsindu
stri m m» företogs en stickprovsunder
sökning beträffande de retroaktiva löne
tilläggens storlek. I anslutning härtill er
hölls indextalet 274,1 för den genomsnitt
liga timförtjänsten inklusive retroaktiva 
lönetillägg i februari I960.1 

Carl Y:son Hermelin 

1 Jfr SocM, Stat Inf, okt 1960 s 306. 

Tab 4. Indextal (febr 1947 = 100) för genomsnittlig timförtjänst för arbetare 
(män, kvinnor, minderåriga) inom industri 
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S U M M A R Y 

Wages in mining and manufacturing in 
August 1961 

The Social Welfare Board collects quarterly 
reports from establishments in mining and 
manufacturing concerning payrolls and hours 
worked, relating to one pay period in each 
quarter. 

On the basis of these reports calculations 
have been made concerning the changes of 
average hourly earnings of wage-earners since 
the survey next preceding and since the cor
responding survey during the preceding year. 

Table 1 gives data on changes of average 
hourly earnings from May to August 1961 
and from August 1960 to August 1961 and on 
average hourly earnings of adult male and 
female workers in August 1961. For adult 
male workers the average hourly earnings de
creased by 0.3 per cent from May to August 
1961 and increased by 7.6 per cent from 
August 1960 to August 1961. 

In table 2 the average hourly earnings of 
adult male workers in August 1961 are shown 
for different cost-of-living zones. 

The changes from August 1960 to August 
1961 of average hourly earnings of adult male 
workers in Stockholm are shown by the index 
numbers in table 3. 

The wage development since May 1939 for 
all categories of wage-earners (male and 
female adults and juveniles) is illustrated by 
the index numbers in table 4. These index 
numbers are calculated in accordance with the 
so-called chain method. Retrospective wage 
supplements are not included in the quarterly 
reports. In the year 1960 the Social Welfare 
Board has conducted a special sample survey 
on retrospective wage supplements in the 
group "verkstadsindustri m m" (engineering 
industries etc) . In this connection the index 
number 274.1 (February 1947 = 100) was 
computed for average hourly earnings of wage-
earners in the group mentioned in February 
1960, including retrospective wage supple
ments. 

Konsumentprisindex för oktober 1961 

Konsumentprisindex för oktober 196] har 

av socialstyrelsen beräknats till 163 (1949 

= 100) eller samma tal som för septem

ber. Med två decimaler är talet för okto

ber 163,29 mot 162,89 för september. In

dextalen för de olika huvudgrupperna av-

varor och tjänster för tidigare beräknings

tillfällen återges i tab 1. 

För de olika i konsumentprisindex ingå

ende huvudgrupperna av varor och tjäns

ter är indextalen för oktober följande 

(septembertalen inom parentes) : livsme

del 181 (181), alkoholhaltiga drycker och 

tobak 180 (180), bostad, bränsle och lyse 

164 (162), därav för enbart bostad 168 

(168) och för bränsle och lyse 154 (149), 

kläder och skor 132 (131), inventarier och 

husgeråd 143 (143) och diverse 158 

(158). 

Mellan september och oktober har 

bland livsmedlen förekommit både pris

sänkningar och prishöjningar, vilka dock 

tagit ut varandra. Högre priser har note

rats för bl a mjölk, grädde, färsk skinka 
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samt djupfryst torskfilé, medan ägg, nöt
kött, kalvkött, fläskkotlett m m har gått 
ner i pris. 

Uppgången av posten bränsle och lyse, 
och därmed även posten bostad, bränsle 
och lyse, beror på högre priser för eld
ningsolja och björkved. 

Bland beklädnadsvarorna har prishöj
ningar förekommit särskilt på konfektions-

varor. Inom övriga huvudgrupper har 
prisförändringarna varit obetydliga. 

Prisutvecklingen under de senaste må
naderna för vissa undergrupper av varor 
och tjänster belyses av indextalen i tab 2. 

Pensionspristalet har beräknats till 133 
mot 132 i september, och därmed får folk
pensionärerna ytterligare ett indextiilägg 
fr o m januari 1962. 

Inga Tammelin 

Tab 1. Konsumentprisindex 1950—oktober 1961 (år 1949 = 100) I 

1 Indextalen för varje kvartal och månad 1950—1959 se SocM 1957: 4, s 255, och 1958: 3, s 191, 
samt SocM, Stat Inf 1959, s 104, 1960, s 67 och 1961, s 59. 
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Tab 2. Indextal för olika delposter år 1960 och augusti—oktober 1961 s a m t 
talens procentuella förändringar december 1960—oktober 1961 
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Sysselsättning inom industrin1 

Tab 1. Sysselsättning inom industrin augusti—september 1961 vid företag som lämnat 
uppgifter för båda månaderna 
Uppgifterna i kol 1—5 och 9—10 avser förhållandena en dag i månaden. 

Tab 2. Indextal (uträknade enligt kedjemetod, september 1960 = 100) för antal anställda 
arbetare (exkl permitterade) augusti 1960—september 1961 

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 1961 
(s 97—100). Utförligare redogörelser återges dels i Meddelande från socialstyrelsens byrå för löne- och 
sysselsättningsstatistik (adress Birger Jarls torg 14, Stockholm 2) och dels i Arbetsmarknadsstatistik, 
utgiven av Arbetsmarknadsstyrelsen (adress Lindhagensgatan 74, Stockholm 12). 



Tab 3. Antal i juli—september 1961 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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Sakregister till år 1961 

ARBETSMARKNAD 

Frånvaro inom industrin under veckan 20—26 
november 1960, s 204 (aug) 

Löneförhållandena för arbetare inom industri i 
november 1960, s 53 (mars), i februari 1961 s 
156 (juni), i maj 1961 s 229 (sept), i augusti 1961 
s 287 (dec) 

Sysselsättning inom industrin enligt uppgifter från 
arbetsgivarna, i varje häfte s 12 (jan), s 39 (febr), 
s 63 (mars), s 97 (april), s 121 (maj), s 161 (juni), 
s 184 (juli), s 216 (aug), s 234 (sept), s 254 (okt), 
s 276 (nov), s 294 (dec) 

ARVSFONDEN 

Allmänna arvsfonden budgetåret 1960/61 s 283 
(dec) 

BARNAVÅRD 

Barnavårdsnämndernas verksamhet under år 
1959. Preliminär redogörelse, s 45 (mars), under 
år 1960. Preliminär redogörelse, s 263 (nov) 

Daghem, lekskolor och eftermiddagshem s 95 
(april) 

BARNBIDRAG 

Utbetalda barnbidrag under år 1960, s 48 (mars) 

BYGGNADSVERKSAMHET 

Bostadsbyggandet år 1960. Översikt utarbetad av 
bostadsstyrelsen, s 191 (aug) 

Uppgifter om bostadsbyggandet under tredje 
kvartalet 1960, s 5 (jan), preliminära uppgifter 
om bostadsbyggandet under fjärde kvartalet 
och hela år 1960, s 50 (mars), uppgifter om 
bostadsbyggandet under första kvartalet 1961, 
s 153 (juni), under andra kvartalet 1961, s 223 
(sept), under tredje kvartalet 1961, s 284 (dec) 

DETALJHANDELSOMSÄTTNING 

Omsättningen inom detaljhandel m m tredje 

kvartalet 1960, s 33 (febr), under fjärde kvartalet 
1960, s 115 (maj), under första kvartalet 1961, s 
209 (aug), under andra kvartalet 1961, s 270 
(nov) 

FOSTERBARNSVÅRD 

Fosterbarns skol- och yrkesutbildning s 69 (april) 

HEMHJÄLP 

Social hemhjälp åt åldringar och invalider år 
1960, s 202 (aug) 

KONSUMENTPRISER 

Konsumentpriserna i. Sverige och utlandet 1957— 
mars 1961, s 248 (okt) 

Konsumentprisindex, i varje häfte — för november 
1960, s 14 (jan), för december 1960, s 37 (febr), 
för januari 1961, s 58 (mars), för februari 1961, 
s 101 (april), för mars 1961, s 119 (maj), för 
april 1961, s 163 (juni), för maj 1961, s 181 
(juli), för juni 1961, s 213 (aug), för juli 1961, 
s 236 (sept), för augusti 1961, s 252 (okt), för 
september 1961, s 274 (nov), för oktober 1961, 
s 291 (dec) 

LEVNADSKOSTNADER 

Fördelningen på hushållstyper inom olika åldrar, 
s 7 (jan) 

Konsumtionsförhållandena i de nordiska länderna 
— några jämförelser, s 109 (maj) 

Kostnader för barns konsumtion, vård och upp
fostran åren 1958 och 1961, s 129 (juni) 

MÖDRAHJÄLP 

Mödrahjälpen år 1960, s 143 (juni) 

NYKTERHETSVÅRD 

Nykterhetsnämndernas verksamhet under år 1960, 
s 175 (juli) 

Nykterhetsvårdsklientelet under år 1959, s 85 
(april) 

SOCIALHJÄLP 

1959 års socialhjälpsundersökning, s 243 (okt) 
Socialhjälpen under år 1960, s 246 (okt) 
Socialhjälp och barnavård till utlänningar under 

år 1958, s 49 (mars) 

SOCIALVÅRDSKOSTNADER 

Socialvårdens kostnader och finansiering år 1959, 
s 79 (april) 

Statens utgifter för sociala ändamål 1961/62, s 21 
(febr) 
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UNGDOMSVÅRD 

Ungdomsvårdsskolorna under år 1960, s 171 (juli) 

UTLÄNNINGAR 

Utlänningar i Sverige, en översikt för fjärde kvar
talet 1960 och läget den 1 januari 1961, s 29 
(febr), för första kvartalet 1961 och läget den 1 
april 1961, s 149 (juni), för andra kvartalet 
1961 och läget den 1 juli 1961, s 225 (sept), 
för tredje kvartalet och läget den 1 oktober 
1961, s 266 (nov) 

Socialhjälp och barnavård till utlänningar under 
år 1958, s 49 (mars) 

ÅLDRINGSVÅRD 

Social hemhjälp åt åldringar och invalider år 
1960, s 202 (aug) 

Statsbidrag till ålderdomshem, s 179 (juli) 
Ålderdomshemmens driftkostnader år 1958, s 24 

(febr) 

SUMMARY 

s 36 (febr), s 57 (mars), s 103 (april), s 113 (maj), 
s 142, 160 (juni), s 233 (sept), s 256 (okt), s 277 
(nov), s 291 (dec) 
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