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Detaljerad innehållsförteckning 1953 
(Kronologisk ordning. Byråvis) 

Statistiska centralbyrån med utredning angående uppläggning och förnyelse av ett 
företagsregister. 

Bilaga. Uppgifter om och från företag 

Kommunalskatterna år 1953 av Kungl. Statistiska Centralbyrån 
[Tabell]. Antal skattekronor enl. taxeringen år 1952 samt samma år beslutad utdebitering 

per inkomst skattekrona. 

För jordbruksprisutredningens räkning har statistiska centralbyrån utfört en särskild 
bearbetning av uppgifterna till den representativa arealinventeringen och kreatursräkningen 
den 3 juni 1952. 

P.M. angående jordbrukarnas kontanta inkomster och utgifter år 1951. 
Tab. 1. Antal i deklarationsundersökningarna ingående brukningsenheter. 
Tab. 2. Procentuell fördelning av antalet brukningsenheter på olika storleksgrupper. 
Tab. 3. Jordbrukets kontanta inkomster åren 1946 och 1949-1951, miljoner kronor. 
Tab. 4. Jordbrukets kontanta inkomster åren 1946 och 1949-1951. Indextal. 
Tab. 5. Jordbrukets kontanta inkomster av vegetabiliska respektive animaliska produkter i 

procent av kontanta inkomster av samtliga försålda produkter inom olika 
storleksgrupper och områden åren 1946 och 1949-1951. 

Tab. 6. Jordbrukets kontanta utgifter åren 1946 och 1949-1951, miljoner kronor. 
Tab. 7. Jordbrukets kontanta utgifter åren 1946 och 1949-1951. Indextal. 
Tab. 8. Arbetslönernas och ränteutgifternas procentuella andel av jordbrukets kontanta 

utgifter inom olika storleksgrupper och områden åren 1946 och 1949-1951. 
Tab. 9. Kontanta inkomster och utgifter i kronor per hektar jordbruksjord vid 

jordbruksfastighet inom olika storleksgrupper och områden åren 1946 och 1949-1951. 
Tab. 10. Kontanta inkomster och utgifter per hektar jordbruksjord vid jordbruksfastighet 

inom olika storleksgrupper och områden 1946 och 1949-1951. Indextal: 1946 = 100. 
Tab. 11. Kontanta inkomster i kronor per hektar jordbruksjord vid jordbruksfastighet 

inom olika storleksgrupper och områden åren 1946 och 1949-1951. 
Tab. 12. Kontanta utgifter i kronor per hektar jordbruksjord vid jordbruksfastighet inom 

olika storleksgrupper och områden åren 1946 och 1949-1951. 
Tab. 13. Jordbrukets taxerade nettointäkter inom olika områden, åren 1946 och 1949-

1951. 
Tab. 14. Jordbrukarfamiljens arbetsinkomst i kronor per brukningsenhet åren 1946 och 

1949-1951. 

Undersökning av trädgårdsnäringens ekonomiska läge åren 1949-1951. 
Tab. A. Riksmedeltal i kronor för handelsträdgårdsföretag, fördelade storleksgruppsvis 

efter år 1951 utbetalda arbetslöner. 
Tab. B. Antal handelsträdgårdsföretag, fördelade efter utbetalda arbetslöner i 

kombination med nettointäkt, åren 1949, 1950 och 1951. 
Tab. C. Nettointäkt, i kronor, i medeltal för handelsträdgårdsföretag inom olika områden 

och storleksgrupper efter år 1951 utbetalda arbetslöner, åren 1949, 1950 och 1951. 
Tab. D. Relationstal mellan netto- och bruttointäkt m.m. inom olika storleksgrupper av 

handelsträdgårdsföretag efter år 1951 utbetalda arbetslöner, för sådana företag för 
vilka uppgifter finnas för alla tre åren. 

Tab. E. Riksmedeltal i kronor för yrkesfruktodlare, fördelade storleksgruppsvis efter år 
1951 utbetalda arbetslöner. 

Tab. F. Antal yrkesfruktodlare, fördelade efter utbetalda arbetslöner i kombination med 
nettointäkt, åren 1949, 1950 och 1951. 
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Preliminär fångststatistik över det svenska havsfisket år 1952. 
Tab. 1. Preliminär fångststatistik över det svenska havsfisket år 1952. 
Tab. 2 a. Sammandrag av statens jordbruksnämnds månadsstatistik över fångsten vid 

havsfisket år 1952. Kvantiteter: ton. 
Tab 2 b. Sammandrag av statens jordbruksnämnds månadsstatistik över fångsten vid 

havsfisket år 1952. Värde: tusen kronor. 
Tab. 3. Årsstatistik för 1952 över vissa havsfisken m.m. 
Tab. 4. Approximativa tillägg till och avdrag från den preliminära fiskestatistiken för år 

1952. 
Tab. 5. Svenska fiskares ilandföringar i utrikes hamnar år 1952. 
Bil. A. Förteckning över i tabellerna förekommande fiskar och skaldjur. 

Svin- och hönsräkningen den 20 april 1953. 
[Tabell]. Den representativa svinräkningen den 20 april 1953. Antal svin i jämförelse med 

svinräkningarna den 20 april 1940 och den 21 april 1952. 
[Tabell]. Resultat av den representativa svinräkningen den 20 april 1953 i jämförelse med 

vissa tidigare räkningar. Tabellen avser Svealand och Götaland. 
[Tabell]. Den representativa hönsräkningen den 20 april 1953. Antal höns hos olika 

kategorier av uppgiftsskyldiga. 
[Tabell]. Resultat av den representativa hönsräkningen den 20 april 1953 i jämförelse 

med vissa tidigare räkningar. Tabellen avser Svealand och Götaland. 

Yrkesfiskarnas inkomster och utgifter m.m. år 1951. 
Tabell 1. Bruttointäkt av fiske, kostnader för fiske, beräknat kontant netto av fiske samt 

summa taxerad nettointäkt enligt i materialet ingående yrkesfiskare med fullständig 
redovisning av fisket åren 1949, 1950 och 1951. 

Tabell 2. Kostnader för fiske, beräknat kontant netto av fiske samt taxerat netto av fiske i 
procent av bruttointäkten av fiske enligt i materialet ingående deklarationer för 
yrkesfiskare med fullständig redovisning av fisket åren 1949, 1950 och 1951. 
Bruttointäkten respektive år = 100.0. 

Tabell 3. Taxerad nettointäkt av respektive fastighet, fiske och övriga förvärvskällor åren 
1949, 1950 och 1951, enligt i materialet ingående deklarationer för yrkesfiskare med 
fullständig redovisning av fisket. 

Tabell 4. Beräknat kontant netto av fiske, taxerad nettointäkt och förmögenhetsställning 
åren 1949, 1950 och 1951, medeltal per yrkesfiskare och summa för samtliga i 
undersökningen ingående yrkesfiskare. 

Tabell 5. Beräknat netto av fiske, taxerad nettointäkt och behållen förmögenhet i medeltal 
per yrkesfiskare åren 1950 och 1951 i förhållande till år 1949. Indextal, år 1949 = 100. 

Tabell 6. Procentuell fördelning av antalet yrkesfiskare och självägande jordbrukare (med 
en åkerareal av högst 30 hektar) efter samtliga taxerade nettointäkter. 

Tabell 7. Median- och kvartiltal av summa taxerad nettointäkt för yrkesfiskare och 
självägande jordbrukare (med en åkerareal av högst 30 hektar åker). 

Tabell 8. Medeltal av summa taxerad nettointäkt och behållen förmögenhet för 
yrkesfiskare i jämförelse med motsvarande uppgifter för självägande jordbrukare i 
vissa storleksgrupper. 

Tabell 9. Båtlagens bruttointäkter, kostnader och nettointäkter åren 1949, 1950 och 1951; 
summa för samtliga undersökta båtlag och medeltal per båtlag samt index (år 1949 = 
100). 

Tabell 10. Båtlagens kostnader åren 1949, 1950 och 1951; summa för samtliga 
undersökta båtlag och medeltal per båtlag. 

Tabell 11. Båtlagens kostnader och nettointäkter åren 1949, 1950 och 1951 i procent av 
bruttointäkten. Bruttoförsäljningssumman respektive år = 100.0. 

Tabell 12. Uppgivet saluvärde och skuld å båt åren 1949, 1950 och 1951; summa för 
samtliga undersökta båtlag och medeltal per båtlag. 

Tabell 13. Antal delägare i båtlagens nettoinkomst samt nettoinkomsten på båt- och 
redskapsdel i respektive arbetsdel åren 1949, 1950 och 1951. 
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Tabell 14. Deklarerade och taxerade intäkter samt taxerad förmögenhet åren 1949, 1950 
och 1951 för yrkesfiskare, tillhörande de i undersökningen ingående båtlagen; 
medeltal per båtlagsfiskare och summa för samtliga undersökta båtlagsfiskare, kronor. 

Den representativa arealinventeringen den 1 juni 1953 i jämförelse med motsvarande 
inventering den 3 juni 1552. Preliminära uppgifter för hela riket. [Tabell] 

Preliminära resultat från den representativa husdjursräkningen den 1 juni 1953 i jämförelse 
med vissa tidigare husdjursräkningar. Avser hela riket. [Tabell] 

Åkerjordens användning för olika växtslag år 1953, i hektar, enligt den representativa 
arealinventeringen den 1 juni 1953, med fullständig fördelning på storleksgrupper, efter 
åkerarealen, inom vissa större produktionsområden. Uppgifterna för lägenheter med högst 
0.25 hektar åker samt för brukningsenheter med 0.26 – 2.00 hektar åker äro hämtade från 
1944 års jordbruksräkning respektive 1949 års arealinventering, då uppgifter för dessa 
storleksgrupper ej senare infordrats. 

Tabeller 
1. Skåne-Hallands slättbygder 
2. Sydsvenska mellanbygden samt Öland och Gotland 
3. Östgötaslätten och Vänerslätten (exkl. Värmlands l. slättbygd) 
4. Värmlands slättbygd samt Mälar- och Hjälmarbygden 
5. Sydsvenska höglandet, Östsvenska dalbygden och Västsvenska dalbygden 
6. Södra Bergslagen, Västsvenska dalsjöområdet, Norra Bergslagen, Östra Dalarna 

och Gästrikland 
7. Kustlandet i nedre Norrland, Nordsvenska mellanbygden och Jämtländska 

silurområdet 
8. Kustlandet i övre Norrland och Kopparbergs läns fjällbygd 
Hela riket, med undantag av Jämtlands läns fjällbygd samt inlanden i Västerbottens 

och Norrbottens län 

Antalet kreatur enligt den representativa kreatursräkningen den 1 juni 1953, med fullständig 
fördelning på storleksgrupper, efter åkerarealen, inom vissa större produktionsområden. 
Denna kreatursräkning omfattar endast brukningsenheter med mer än 2.00 hektar åker. 
Beträffande uppgifter för mindre brukningsenheter och lägenheter hänvisas till publikationen 
”Jordbruk och boskapsskötsel år 1949”. 

Tabeller 
1. Skåne-Hallands slättbygder 
2. Sydsvenska mellanbygden samt Öland och Gotland 
3. Östgötaslätten och Vänerslätten (exkl. Värmlands l. slättbygd) 
4. Värmlands slättbygd samt Mälar- och Hjälmarbygden 
5. Sydsvenska höglandet, Östsvenska dalbygden och Västsvenska dalbygden 
6. Södra Bergslagen, Västsvenska dalsjöområdet, Norra Bergslagen, Östra Dalarna 

och Gästrikland 
7. Kustlandet i nedre Norrland, Nordsvenska mellanbygden och Jämtländska 

silurområdet 
8. Kustlandet i övre Norrland och Kopparbergs läns fjällbygd 
Hela riket, med undantag av Jämtlands läns fjällbygd samt inlanden i Västerbottens 

och Norrbottens län 

Resultat från den representativa arealinventeringen i oktober 1953 beträffande under hösten 
1953 besådda arealer. [Tabell] 

Arealinventeringen i oktober 1953. 

I jordbruket den 1 juni 1953 sysselsatt arbetskraft över 15 år och antal under år 1952 lejda 
arbetstimmar. 
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[Tabell]. I jordbruket den 1 juni 1951, den 3 juni 1952 och den 1 juni 1953 sysselsatt 
arbetskraft över 15 år samt antal lejda arbetstimmar under åren 1951 och 1952. Avser 
brukningsenheter med mer än 2 hektar åker. 

Svinräkningen den 12 oktober 1953. 
Tabell 1. Huvudresultat av den representativa svinräkningen den 12 oktober 1953 i 

jämförelse med tidigare räkningar. Tabellen avser Svealand och Götaland. 
Tabell 2. Den representativa svinräkningen den 12 oktober 1953. Antal svin i jämförelse 

med svinräkningarna den 16 oktober 1950 och den 13 oktober 1952. 

I samband med inventeringen av de i höst besådda arealerna har statistiska centralbyrån från 
samma urval av jordbrukare infordrat uppgifter om de arealer, som år 1953 använts för skörd 
av vissa slag av vallfrö. Resultaten avser brukningsenheter med mer än 2 hektar åker. 

[Tabell]. Arealer, som ha använts för skörd av vissa slag av vallfrö år 1953, i jämförelse 
med åren 1939 och 1951. 

Statistiken över galtar och betäckta suggor. [Tabeller] 



Innehåll 1955. 
(Kronologisk ordning. Byråvis.) 

Statistiska centralbyrån med utredning angående uppläggning och förnyelse 
av ett företagsregister. 
Kommunalskatterna år 1953» 
En särskild bearbetning av uppgifterna till den representativa arealinvente
ringen och kreatursräkningen den 3 juni 1952. 
P.M. angående jordbrukarnas kontanta inkomster och utgifter år 1951« 
Undersökning av trädgårdsnäringens ekonomiska läge åren 1949-1951. 
Preliminär fångststatistik över det svenska havsfisket år 1952. 
Svin- och hönsräkningen den 20 april 1953. 
Yrkesfiskarnas inkomster och utgifter m.m. år 1951* 
Den representativa arealinventeringen den 1 juni 1953 i jämförelse med mot
svarande inventering den 3 juni 1952. 
Preliminära resultat från den representativa husdjursräkningen den 1 juni 
1953 i jämförelse med vi^ssa tidigare husdjursräkningar. 
Åkerjordens användning för olika växtslag år 1955 ••• 
Antalet kreatur enligt den representativa kreatursräkningen den 1 juni 1953 
* • • 
Resultat från den representativa arealinventeringen i oktober 1953 beträf
fande under hösten 1 953 besådda arealer. 
Arealinventeringen i oktober 1953» 
I jordbruket den 1 juni 1953 sysselsatt arbetskaaft över 15 år och antal 
under år 1952 lejda arbetstimmar. 
Svinräkningen den 12 oktober 1953» 
Arealer som ha använts för skörd av vissa slag av vallfrö år 1 953 i jämförel
se med åren 1 959 och 1951. 
Statistiken över galtar och betäckta suggor. 





Till 

Herr Statsrådet och Chefen för Kungl. Socialdepartementet. 

Genon ämbetsskrivelse den 9 oktober 1953 har Kungl. Maj:t efter 

färslag från statistiska centralbyrån i utlåtande beträffande det av 

arbetsmarknadsstatistikkommittén framlagda betänkandet (SOU 1952:34) 

lämnat centralbyrån i uppdrag att utreda, huruvida mantalsuppgifterna 

skulle kunna utnyttjas för uppläggning och revision av ett i betän

kandet föreslaget företagsregister eller huruvida annan metod måste 

användas. Utredningen, som borde utmynna i konkreta förslag rörande 

de tilläggsuppgifter, som det bleve nödvändigt att infordra med den. 

ena eller andra metoden, borde även omfatta kostnaderna för regist

rets förande. Vidare borde framläggas förslag till samordning av före

tagsregistret med de likartade register, som redan funnes hos andra 

myndigheter. Utredningen skulle göras i samråd med socialstyrelsen, 

arbetsmarknadsstyrelsen och kommerskollegium. 

Centralbyrån har verkställt den anbefallda utredningen och fram

lägger i det följande resultatet av densamma. Därvid har frågorna be

handlats i följande ordning: Kapitel I. Historik; Kapitel II. Regist

rets användningsområden. Begreppsbestämningar,' Kapitel III. Olika al

ternativ för uppläggning och förnyelse av ett företagsregister; Ka-

Statistiska centralbyrån med utredning 
angående uppläggning och förnyelse av 
ett företagsregister. 



2. 

pi te l IV. Registrets tekniska anordnande. Förläggningsfrågan; Kapitel 

V. Företagsregistrets ställning t i l l redan befintliga e l l e r planerade 

register samt t i l l statistikproduktion grundad på uppgifter från fö

retag; Kapitel VI. Första uppläggning och förnyelse; Kapitel VII. 

Kostnadsfrågor m.m. 

I enlighet med direktiven för utredningen har centralbyrån sam-

rå t t med socialstyrelsen, arbetsmarknadsstyrelsen och kommerskolle

gium. Frågan har dessutom diskuterats med representanter för riksför-

säkringsanstalten. 

Kapitel I . Historik. 

I underdånig skrivelse den 31 januari 1948 hemställde konjunk

tu r ins t i tu t e t , a t t Kungl. Maj:t måtte föranstalta om undersökning av 

möjligheten at t upplägga e t t löpande företagsregister. 

Rörande behovet av et t sådant register anförde konjunkturinsti

t u t e t , a t t e t t företagsregister behövdes exempelvis för urval av upp-

giftslämnare vid de s ta t is t i ska undersökningar, som utföras av s ta t 

l iga kommittéer, vid kommissionernas varuinventeringar och icke minst 

vid insamlandet av offentlig s ta t i s t ik , t . ex . industr is tat is t ik och 

lönesta t is t ik . Inst i tutet fann det ur allmänna s ta t is t i ska synpunkter 

synnerligen önskvärt, a t t e t t centralt och fullständigt register över 

företag e l le r a l l ra helst drif tsstäl len inom olika näringsgrenar 

(möjligen exkl. jordbruk) upplades. Inst i tutet antydde hur registret 

i stora drag skulle kunna organiseras samt föreslog, at t det borde 

förnyas varje år . Bland fördelama med e t t register nämnde inst i tu te t 

sammanfattningsvis: 

** a) Förhandsregister för företagsräkningarna skulle löpande finnas 

färdiga, vilket skulle förkorta arbetstiden mellan beslutet om före

tagsräkning och insamlandet av material. 

b) Man skulle erhålla e t t register a t t använda t i l l urval av upp-

giftslämnare vid s ta t is t i ska undersökningar. 
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c) En mängd olika institutioner och myndigheter skulle slippa ar

betet med kompletteringar av sina egna register och de kostnader som 

äro förenade härmed. 

d) En årlig bild över näringsgrupperingen och lokaliseringen av 

våra företag och dess förskjutningar skulle kunna erhållas. 

e) Den offentliga statistiken skulle få enhetlig näringsgruppering 

och bättre representativitet. Jämförbarheten mellan olika statistik

områden skulle betydligt förbättras. 

Olika myndigheter och näringsorganisationer skulle från detta 

centrala register kunna erhålla listor över företag inom olika 

branscher, som de äro intresserade av för olika ändamål. Eventuellt 

skulle dessa uppgifter lämnas mot en viss ersättning för täckande av 

kostnaderna." 

Remissyttranden över konjunkturinstitutets skrivelse avgåvos 

av kommerskollegium, statistiska centralbyrån, socialstyrelsen - 4^-

försäkringsanstalten och arbetsmarknadsstyrelsen. 

Kommerskollegium, statistiska centralbyrån, socialstyrelsen 

och arbetsmarknadsstyrelsen vitsordade samtliga, att ett komplett 

och ständigt aktuellt företagsregister var av största värde såväl 

vid utarbetandet av statistik inom olika områden som i vissa fall 

för administrativa ändamål. 

Riksförsäkringsanstalten anförde, att en grundförutsättning föi 

inordnande av en löpande företagsregistrering av åsyftat slag i 

riksförsäkringsanstaltens verksamhet måste vara, att detta kunde ge

nomföras utan sådana rubbningar i anstaltens nuvarande registrerings

system, som skulle inverka störande ellsr fördröjande på skaderegle

ringen eller det försäkringstekniska arbstet. 

Den av chefen för socialdepartementet den 12 januari 1949 till

satta arbetsmarknadsstatistikkommittén (i det följande benämnd kom

mittén), som enligt direktiven för sin verksamhet även hade i upp

drag att undersöka frågan om upprättande av ett företagsregister, 
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föreslog i sitt den 5 september 1952 avgivna betänkande, att inom 

statistiska centralbyrån skulle inrättas ett centralt register över 

företag och arbetsställen inom flertalet näringsgrenar utom jordbru

ket. Förslaget behandlas närmare under kapitel III, alternativ I. 

Det av kommittén framlagda förslaget om upprättande av ett cen

tralt företagsregister tillstyrktes i de flesta remissyttrandena. 

Riksförsäkringsanstalten hade i princip intet att erinra mot att 

anstaltens material utnyttjades för av kommittén avsedda ändamål el

ler att anstalten skulle medverka vid komplettering av företagsre

gistret, förutsatt att detta icke inkräktade på anstaltens försäk

ringsverksamhet och att personalförstärkning vid behov finge ske. 

Kommitténs förslag, att registret endast skulle förnyas vart 

femte år utom såvitt angick företag med minst fem anställda, föran

ledde åtskilliga erinringar. Medan kooperativa förbundet starkt ifrå

gasatte behovet av en årlig komplettering beträffande större företag, 

berörde yrkandena i övriga remissyttranden i regel de mindre företa

gen, varvid en snabbare aktualisering förordades. 

Konjunkturinstitutet ansåg det i hög grad önskvärt för att re

gistret på ett tillfredsställande sätt skulle fylla sin funktion, att 

den totala revisionen ägde rum varje år, Institutet framhöll, att en 

belysning av förskjutningarna bland de minsta företagen var av störs

ta intresse med hänsyn till dessas större konjunkturkänslighet. Som 

exempel på statistikgrenar, för vilka bristande kännedom om föränd

ringarna inom ifrågavarande kategori av företag skulle medföra bety

dande svagheter och felmarginaler, anförde institutet sysselsätt

nings- och detaljhandelsomsättning^sta^iitik. Institutet framhöll 

vidare, att kostnaderna för en årlig totalförnyelse ej syntes så hö

ga, att man av detta skäl borde avstå från en sådan aktualisering. Om 

ett centralt företagsregister komme till stånd, borde alla möjlighe

ter till besparingar i kostnaderna för de nu inom statliga verk 

existerande företagsregistren ingående prövas. 



5. 

Även socialstyrelsen ansåg det önskvärt, att hela registret ak

tualiserades oftare än vart femte år. Åtminstone beträffande mindre 

handelsföretag borde en årlig förnyelse övervägas. Statens jordbruks-

nämnd fann det uppenbart, att registret under senare delen av varje 

femårsperiod bleve behäftat med så stora brister, att dess användbar

het väsentligt begränsades. 

Arbetsmarknadsstyrelsen framhöll, att ett företagsregister i hög 

grad skulle underlätta stickprovsundersökningar inom olika arbetsmark

nadsområden. Därjämte skulle det kunna tjäna som underlag för de re

gister över industri- och hantverksföretag, som erfordrades för plan

läggning av arbetskraftsförsörjningen i krig, under förutsättning 

att den årliga aktualiseringen skedde så snabbt, att styrelsen kunde 

utnyttja det för aktualisering av sina egna register. Då styrelsen 

behövde uppgifter även över företag med 3-4 anställda, vore en för

nyelse vart femte år mindre tillfredsställande. Styrelsen ansåg det 

därför värdefullt, om aktualisering av registret kunde äga rum vart 

tredje år. 

Landsorganisationen betonade, att om företagsregistret inte ble

ve förnyat mer än vart femte år i fråga om småföretagen,skulle sådan 

statistik, vars uppgiftslämnare i stor utsträckning tillhörde denna 

kategori, troligen komma att uppvisa betydande fel. Landsorganisatio

nen föreslog därför, att det planerade registret skulle kompletteras 

årligen eller åtminstone vartannat år också i fråga om företag med 

inga eller mindre än fem anställda. Landsorganisationen ifrågasatte 

därjämte, om inte registreringsskyldighet till företagsregistret r-r-

de införas vid nystartande, omorganisation eller nedläggning av före

tag, alternativt att hela kompletteringsverksamheten bedreves på grund

val av registreringsplikt. 

Från olika håll, bl.a, skogsstyrelsen och svenska arbetsgivare

föreningen framhöllsj azt registret borde läggas upp på sådant sätt, 

att det kunde ersätta nu förefintliga, mer eller mindre kompletta fö-
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retagsregister. 

Kommerskollegium ansåg ett centralt företagsregister synnerligen 

värdefullt, men blott under förutsättning att rimliga krav på full

ständighet , korrekt branschklassificering och aktualitet uppfylldes. 

Med hänsyn härtill hade kollegium kommit till den uppfattningen, att 

ett företagsregister med fördel skulle kunna grundas på företagsräk

ningens färdigställda material och föreslog registrets förläggande 

till kommerskollegium. En närmare redogörelse för kollegii förslag 

lämnas under kapitel III, alternativ III. 

Sveriges köpmannaförbund, Sveriges grossistförbund och Sveriges 

hantverks- och småindustriorganisation föreslog, att frågan huruvida 

företagsräkningens material skulle kunna användas vid uppläggningen 

av ett centralt företagsregister ytterligare skulle utredas. Svenska 

arbetsgivareföreningen ifrågasatte under hänvisning till kommers-

kollegii industristatistik, om icke registret borde förläggas till 

kollegium. 

Bland institutioner i övrigt som yttrade sig över förslaget mär

kas lantbruksstyrelsen, 1948 års statistikutredning, svenska lands

tingsförbundet och tjänstemännens centralorganisation. I fråga om 

statistiska centralbyråns yttrande hänvisas till vad som anförts in

ledningsvis. 

Kapitel II. Registrets användningsområden. Begreppsbestämningar. 

För att klarlägga behovet av ett företagsregister, dess använd

ningsområden och de krav, man bör ställa på dess innehåll och upp

ställning, har en undersökning gjorts, i vilken utsträckning uppgifter 

om och från företag införskaffas, registreras och bearbetas inom oli

ka verksamhetsområden, och redovisningen av denna undersökning åter

finnes i en till utredningen fogad bilaga. Av förklarliga skäl kan en 

sådan undersökning med hänsyn till de skiftande former för uppgifts-

insamling, som förekomma härutinnan, icke tillfredsställa kravet på 
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fullständighet, och i föreliggande fall har den begränsats till sådana 

mera omfattande och viktigare områden, som i detta sammanhang äga ak

tualitet. Inventeringen berör uteslutande uppgiftsanskaffning och re

gistreringsverksamhet inom statliga verksamhetsgrenar. I enskild 

verksamhet torde företagsregistreringar av olika slag förekomma i 

större eller mindre utsträckning; bl.a. har arbetsgivareföreningen 

ett partiellt register i detta avseende, som omfattar till förening

en anslutna medlemmar. 

Med hänsyn till sättet för användningen av uppgifterna har vid 

redovisningen skillnad gjorts mellan å ena sidan registreringsverk

samhet i form av för olika syften upplagda register och å andra sidan 

insamling och bearbetning av uppgifter för statistisk produktion. Ob

serveras bör, att det förra användningssättet (registerföringen) i-

bland, såsom framgår av bilagan, tillkommit för att tillgodose ända

mål av sistnämnda slag, nämligen för att möjliggöra urval ur ett to

talmaterial eller för att ge tillgång till ett hjälpmaterial för an

nat statistiskt syfte. Vid sidan härav har registerföringen ibland 

uteslutande eller åtminstone mera primärt haft till uppgift att tjä

na något administrativt förfarande. Exempel i sistnämnda avseende äro 

uppbördsregistret, aktiebolagsregistret, försäkringsregistret m.fl. 

Någon gång avser registret att tillgodose både administrativa och 

statistiska ändamål. 

För att kartlägga företagsregistrets användningsområden i de de

lar, som röra statistikproduktionen, lämnas i bilagan uppgifter om 

statistikgrenar, redovisningsenheter, undersökningstyper m.m. tillhö

rande denna produktion. Redovisningen avser att lämna erforderligt 

underlag för ett bedömande av de riktlinjer, efter vilka registret 

bör byggas upp. Såsom framgår av redogörelsen, ingå företagsuppgif

ter i ett flertal statistikgrenar och däribland sysselsättningsstati

stik, olika slag av produktionsstatistik (byggnadsstatistik, industri

statistik m.m. ), lagerstatistik, investeringsstatistik, detaljhandels-
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omsättningsstatistik, lönestatistik och vinststatistik. 

Såsom redovisningsenheter ingå firma och- arbetsställe samt i 

enstaka fall den tekniska enheten. Firman ("enterprise") som enhet 

omfattar all verksamhet, som bedrives under samma firmanamn eller av 

samma företagare. Arbetsstället ("establishment") hänför sig till 

varje lokalt avgränsad driftsenhet (fabrik, verkstad, butik, kontor 

o.s.v.). Den tekniska enheten avser varje företags å skilda produk

tionsstadier eller verksamhetsområden arbetande avdelningar. Av bila

gan framgår, att i vissa fall både firma och arbetsställe utgöra re

dovisningsenheter. 

Av undersökningstyperna äro såväl totalundersökningar som ur

valsundersökningar representerade. Näringsgrensfördelningen sträcker 

sig i vissa fall till undergrupper och detaljgrupper inom närings

grensschemat. Vid sidan av riksundersökningar förekommer regional re

dovisning, där uppdelning göres å län och i enstaka fall mindre loka

la enheter. De långtgående regionala bestämningarna betingas vidare 

av registrens administrativa syften och deras egenskap att utgöra 

adressregister. Bland bestämningar i övrigt, som ingå såsom fördel

ningsgrunder, märkas antalet sysselsatta samt kön, ålder och yrke för 

dessa m.m. 

Förnyelsen av registren sker i allmänhet successivt. Statistik

produktionen omfattar oftast årsstatistik men ibland också månads-

och kvartalsstatistik. 

Möjligheterna att lägga upp och förnya ett företagsregister av 

sådan typ, att detta skulle kunna tjänstgöra som underlag för alla 

de skiftande ändamål, som den i bilagan återgivna beskrivningen över 

registerföringen och statistikproduktionen redovisar, sakna i prakti

ken realitet. Även om det är angeläget att vid planerandet av ett 

allmänt företagsregister söka tillvarataga alla de möjligheter till 

samordning av registerföringar, som stå till buds, måste ramen för 

dettas omfattning och innehåll begränsas, om uppläggningen och förny-
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elsen skall kunna genomföras inom sådan tid, att icke själva syftet 

med registerföringen äventyras. £n anhopning till registret av ett 

större antal uppgifter, vilka till sina bestämningar skifta från tid 

till annan, skulle göra registrets löpande skötsel mycket omständlig 

och arbetskrävande. 

Från statistiska synpunkter är vidare att observera, att regist

ret för att fylla sitt syfte icke behöver innehålla uppgifter av det 

speciella slag, som inom vederbörande undersökning göres till före

mål för observation. Registrets uppgift i detta fäll är att ge mate

rial för ett urval av de i undersökningen ingående företagsenheterna 

enligt en tillfredsställande metod,och att tillhandahålla aktuella 

adressuppgifter, så att uppgiftsinsamlingen kan genomföras utan stör

re tidsutdräkt. För att skapa underlag för en tillfredsställande un

dersökningsmetod är det tillräckligt att förse registret med vissa 

huvuddata, vilka ge de ur matodsynpunkt erforderliga karakteriseran

de bestämningarna. Dessa huvuddata tillgodose vidare inom rimliga 

gränser ett annat ur statistisk synpunkt betydelsefullt krav, som 

icke bör underskattas, nämligen att registret skall ha ett egenvärde 

på så sätt, att på grundval av det källmaterial det innehåller, sta

tistisk redovisning kan lämnas rörande företagsstrukturen m.m. inom 

landet, 

För den ställning, som det av centralbyrån i kapitel IV förorda

de registret intar till redan befintliga eller planerade register 

samt till den statistikproduktion, som grundas på uppgifter från fö

retag, lämnas redogörelse i kapitel V. I detta sammanhang står när

mast i förgrunden att erhålla en grundval för bedömandet av regist

rets allmänna uppbyggnad och vilka uppgifter, som böra ingå i det

samma.. 

I anslutning till vad som ovan anförts förordar centralbyrån i 

överensstämmelse med arbetsmarknadsstatistikkommitténs förslag, att 

registret får följande omfattning och innehåll. 
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Registreringen skall i huvudsak avse företagsenheter, som utöva 

rörelse i kommunalskattelagens mening, antingen som enda verksamhet 

eller i förening med annan verksamhet. Likvärdig verksamhet bedriven 

av stat eller kommun registreras likaledes. 

Kommunalskattelagen avskiljer följande verksamhetsgrenar såsom 

rörelses handelsrörelse, bank-, emissions- och annan penningrörelse, 

försäkringsrörelse, agentur- och mäklarverksamhet, järnvägs- och ka

naldrift, rederirörelse och annan transport- eller kommunikations-

verksamhet, verksamhet, som avser att medelst ledning tillhandahålla 

vatten, gas eller elektrisk kraft, industriell verksamhet, gruvdrift 

o<Jh bergshantering, skogsavverkning å annans mark på grund av sär

skild upplåtelse, värdshus-, hotell-, teater-, biograf- och därmed 

jämförlig rörelse, yrkesmässig byggnadsverksamhet, hantverk, yrkes

mässigt bedriven vetenskaplig, litterär, konstnärlig eller därmed 

jämförlig verksamhet, såvitt verksamheten ej utövas på grund av 

tjänst, så ock annan yrkesmässigt bedriven förvärvsverksamhet, så

vitt icke intäkten därav är att hänföra till intäkt av jordbruksfas

tighet, av annan fastighet eller av tjänst. 

Såsom redovisningsenheter skola ingå dels den större, ekonomiska 

enheten (firman), dels det lokala arbetsstället. En registrering även 

av de tekniska enheterna skulle komma att så väsentligt öka regist

reringsarbetet, att man får avstå härifrån. 

För var och en av de båda nämnda enheterna skall redovisningen 

omfatta. 

Ägarens (firmans) namn och adress; 

Lokala enheter (kommun etc); 

Ägarekategori (fysiska och juridiska personer, de senare speci

ficerade ); 

Branschangivning (specificerad); samt 

Antalet sysselsatta personer och storleksklass. 
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Kapitel III; Olika alternativ för uppläggning och förnyelse 

av ett företagsregister. 

Med utgångspunkt från de allmänna förutsättningar rörande före

tagsregistrets omfattning och innehåll, som återgivits i nästföregå

ende kapitel, följer här nedan en redogörelse för de olika alterna

tiv, som kunna ifrågakomma vid uppläggning och förnyelse av regist

ret. I ordning behandlas därvid såsom underlag för ett sådant regis

ter: I. mantalsskrivningsmaterialet (arbetsmarknadsstatistikkommit

téns förslag), II. riksförsäkringsanstaltens (rfas) material, III. 

företagsräkningens material (komnerskollegii förslag) och IV. andra 

alternativ, varibland ingå uppbördsregistret, deklarationsmaterialet 

m.m. Därefter följer en sammanfattning, där en jämförelse göres mel

lan de olika alternativens för- och nackdelar. 

Alternativ I (arbetsmarknadsstatistikkommitténs förslag). 

Underlaget till det företagsregister, som arbetsmarknadsstati

stikkommittén (i det följande benämnd kommittén) föreslår, utgöres 

i främsta rummet av speciella uppgifter, som skulle inhämtas i sam

band med mantalsskrivningen. På grundval av dessa uppgifter skulle 

en uppsortering av materialet ske i tre grupper, nämligen 

1) personer utan lejd arbetskraft, 

2) " ,som under året anlitat högst fyra anställda i rörelse 

eller i annan sysselsättning endast i en kommun, 

3) personer,som under året anlitat fem eller flera anställda i rö

relse eller i annan sysselsättning eller som bedrivit rörelse i mer 

än en kommun, oavsett antalet anställda. 

Beträffande under 3) angivna fysiska och juridiska personer 

skulle sedermera genom ett särskilt frågeformulär inhämtas närmare 

uppgifter angående bl.a* de arbetsställen, där dessa personer utövat 

sin rörelse jämte arten av där utövad verksamhet m.m.' 

Det på så sätt införskaffade materialet skulle efter granskning 
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och komplettering, varvid bl.a. rfas material skulle tas i anspråk, 

läggas till grund för uppläggningen av ett företagsregister, där ele

menten skulle utgöras av hålkort. Beträffande under 1) och 2) angivna 

personer skulle endast en kortserie upprättas, varvid ägarens namn 

och adress icke skulle ingå å kortet; uppgifter härom skulle i före

kommande fall hämtas ur mantalsuppgifterna genom förmedling av före

tagets löpande registernummer. I fråga om under 3) angivna personer 

förutsattes två serier av kort, nämligen dels arbetsställekort och. 

dels firmakort, båda innehållande namn- och adressuppgifter. Korten 

skulle i övrigt innehålla de uppgifter, som refererats i tidigare 

sammanhang (ägarekategori, branschangivning m.m.). 

Beträffande statlig och kommunal verksamhet skulle uppgifter in

hämtas fristående från den ovan angivna uppgiftsinsamlingen. 

Kommittén ansåg det icke möjligt att till rimliga kostnader hål

la registret i dess helhet aktuellt år från år utan rekommenderade i 

stället, att man minst vart femte år upplade ett nytt fullständigt 

register och under mellantiden varje år sökte komplettera den del av 

registret, som avsåg företag över en viss storleksgräns. 

Denna årliga komplettering skulle ske med ledning av de uppgif

ter om arbetskraften, som arbetsgivarna årligen lämna i samband med 

mantalsskrivningen. Eventuellt i samverkan med rfa skulle förteck

ningar upprättas över större arbetsgivare (d.v.s. fysiska och juri

diska personer, som i en kommun sysselsatt minst fem arbetare under 

året), ordnade efter adress i hemkommuner. Dessa förteckningar skul

le jämföras med adresserna till de företag inom grupp 3), som ingår 

i företagsregistret. Därefter skulle ett frågeformulär utsändas till 

samtliga de företag, som enligt företagsregistret tillhöra gruppen 

"större företag", samt till de "större arbetsgivare", san ingå i den 

för resp. år upprättade adressförteckningen men som ej kunnat åter

finnas i företagsregistret. 
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Då de regler för mantalsskrivningen, som voro gällande vid tid

punkten för koramittéförslagets avlämnande,och på vilka kommittén 

byggde sitt förslag, sedermera ändrats genom beslut av statsmakterna 

år 1953, måste en omprövning av de ursprungliga förutsättningarna 

göras. 

Kommittén utgick ifrån att dåvarande bestämmelse, att fysisk 

eller juridisk person skulle lämna mantalsuppgift i varje kommun, 

där han bedrev rörelse, skulle bli bestående. Vidare förutsattes, 

att för det år, registret skulle avse, tilläggsuppgifter lämnades i 

samband med mantalsskrivningen. Dessa skulle innehålla noggrant spe

cificerade uppgifter om rörelsens art och om antalet för rörelsen an

ställda personer vid viss tidpunkt eller i genomsnitt för en längre 

period. En ytterligare förutsättning var, att fysisk eller juridisk 

person i den mantalsuppgift, som avlämnades i hemkommunen, meddelade 

en förteckning över de kommuner, vari han bedrev rörelse. 

Registeruppläggningen avsågs i övrigt i sina primära arbetsmo

ment få en från annan administrativ verksamhet fristående ställning. 

Tilläggsuppgifterna skulle anknytas till mantalsskrivningsformuläret 

i dess allmänna del och icke förbindas med de arbetsgivaruppgifter, 

som för olycksfallsförsäkringen lämnas å mantalsuppgiften. Dessa 

sistnämnda uppgifter jämte på dessa grundade förteckningar m.m. skul

le visserligen tagas i bruk vid uppläggningen men därvid såsom ett 

bland de hjälpmaterial, som avsågs att användas i kontroll- och komp

letteringssyfte. Den egentliga uppläggningen skulle ske på grundval 

av mantalsuppgifterna, vilka sedan de utnyttjats för mantalsskriv

ningsändamål m.m., skulle insändas till registermyndigheten, där så

som ett första arbetsmoment den i det föregående beskrivna uppsorte-

ringen på tre olika grupper av företagsenheter skulle äga rum. Även 

den fortsatta registeruppläggningen byggde på material - de till 

större företag utsända frågeformulären - som uteslutande hade till 

ändamål att användas för detta syfte. 
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Otvivelaktigt ha de i det föregående omnämnda ändringar i man

talsskrivningsförfarandet, som företogs år 1953, medfört, att det un

derlag, på vilket kommittén byggde sitt förslag, icke står till för

fogande på samma sätt som tidigare. Den huvudsakliga innebörden av 

dessa ändringar var, att mantalsskrivningen av juridiska personer 

slopades och att uppgiftslämnandet förenklades. I sistnämnda avseende 

märkes bl.a., att skyldigheten för fysisk och juridisk person att 

lämna uppgift angående fastighetsinnehav eller rörelse i annan kommun 

än hemkommunen (blankett 2) bortfallit. Såsom ersättning gäller, att 

arbetsgivare, som är fysisk person, skall allenast i mantaj-sskriv-

ningskommunen och arbetsgivare, som är juridisk person, skall alle

nast i den kommun, där den juridiska personens styrelse eller för

valtning har sitt säte, lämna uppgift om av honom anlitad arbetskraft 

och där om all sådan arbetskraft. Uppgiftslämnandet har sålunda för

ankrats till arbetsgivaruppgifterna till olycksfallsförsäkringen och 

föranlett en mindre omredigering av mantalsskrivningsformuläret i 

denna del. 

Slopandet av mantalsskrivningen av juridiska personer, vilket 

bl.a. innebär, att dessa icke längre förtecknas i mantalslängd, har 

i och för sig icke något inflytande på sättet att upplägga ett före

tagsregister, även om en indirekt påverkan i form av ökade svårighe

ter att erhålla kännedom om sådana personer kan komma att ge sig till 

känna. Av större betydelse äro de omläggningar av uppgiftslämnandet, 

som kommit till stånd. Innan omständigheterna härvidlag beröras, är 

det en annan fråga, där förutsättningarna också i någon mån rubbats, 

som bör uppmärksammas. 

När kommittén föreslog, att på sätt som beskrivits i det föregå

ende speciella uppgifter i samband med mantalsskrivningen skulle in

hämtas för det angivna ändamålet, utgick kommittén ifrån att detta var 

en tillfällighetsåtgärd, som erfordrades vid första uppläggningen och 

sedan vart femte år, när nytt fullständigt register skulle upprättas. 
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I ett flertal remissyttranden över förslaget ha starka krav rests, att 

förnyelsen skulle ske betydligt oftare. I den mån dessa krav skola 

tillmötesgås, bortfaller i viss utsträckning karaktären av tillfällig

hetsåtgärd i detta avseende, och den ökade uppgiftsskyldigheten får 

mera regelmässigt betonad prägel. 

Det förhållandet, att skyldigheten för fysisk och juridisk per

son att lämna mantalsuppgift i varje kommun, där han bedriver rörel

se, bertfallit, utesluter givetvis icke i och för sig, att i samband 

med mantalsskrivningen fristående uppgifter av förut beskrivet slag 

införskaffas för att tjäna som underlag för uppläggningen i dess in

ledande skede. Ett förslag härom, som dessutom skulle komma att av3e 

en regelbundet återkommande uppgiftsskyldighet, synes likväl mot bak

grunden av de strävanden till förenkling av uppgiftslämnandet vid man

talsskrivningen, som statsmakternas beslut år 1953 får anses innebä

ra, knappast ha realitetsbetonad karaktär. Efter den omläggning, som 

ägt rum, framstå vidare arbetsgivaruppgifterna alltmera 3om uppsam

lingsplats för uppgifterna om arbetskraft m.m., och en eventuell modi

fiering av frågeställningarna torde därför böra anknytas till dessa. 

Därmed rycka arbetsgivaruppgifterna och de på dessa grundade ar-

betsgivarförteckningarna jämte annat inom rfa insamlat material starkt 

i förgrunden, när det gäller att efterforska material,tjänliga såsom 

underlag för ett företagsregister. På ett sätt har i realiteten om

läggningen av mantalsskrivningsförfarandet ökat detta materials an

vändbarhet för det avsedda ändamålet. Genom att en arbetsgivare numera 

koraner att redovisas endast på ett ställe minskas risken för dubbel-

föringar och arbetet med att sammanställa sådana dubbla inskrivningar. 

Vid ett bedömande av det sätt, på vilket arbetsgivaruppgifterna skul

le utnyttjas för registeruppläggningen, kan man icke bortse ifrån att 

genom den granskning och preparering av dessa uppgifter, som äger rum 

genom upprättandet av arbetsgivarförteckningarna jämte de uppgifter i 

övrigt, som inom rfa tillföras materialet, ett arbete undangjorts, 
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som bör kunna komma till stor nytta vid upprättandet av ett företags

register. Det är därför angeläget, att i det ändrade läge, som frå

gan kommit genom omläggningen av mantalsuppgifterna m.fl. omständig

heter, möjligheterna att använda rfas material tagas upp till för

nyad prövning. En redogörelse för utfallet av en undersökning i detta 

avseende återfinnes under alternativ II i det följande. 

Såsom ett alternativ vid sidan härav kvarstår att undersöka, i 

vad mån kommittéförslagets riktlinjer i fråga om uppläggningen kunna 

fullföljas med den skillnaden, att i stället för de av kommittén för

utsatta fristående uppgifterna å mantalsblanketten arbetsgivaruppgif-

terna å denna i modifierad uppställning läggas till grund för regis

teruppläggningen. Förfaringssättet med insändandet av mantalsblan

ketterna till registermyndigheten för granskning och preparering samt 

utsändandet av ett fristående formulär för komplettering av vissa 

uppgifter förutsättas därvid komma att bibehållas. I alternativ II 

har anvisats en lösning, varigenom under olika villkor och förutsätt

ningar ett företagsregister skulle kunna läggas upp med arbetsgivar-

uppgifterna som utgångsmaterial. Visserligen torde under liknande för

behåll och genom att särskilda anordningar träffas en möjlighet före

ligga att genomföra en fristående uppläggning i enlighet med kom

mittéförslagets riktlinjer, men man får då räkna med att ett omfat

tande och tidsödande gransknings- och kompletteringsarbete såväl av 

det förberedande materialet som av efterhandsmaterialet (frågeformu

lären) måste äga rum. Skälen för en dylik fristående arbetsrutin ha 

icke samma betydelse som tidigare, eftersom i fråga om det nya under

laget (arbetsgivaruppgifterna) i annat sammanhang en granskning och 

preparering av materialet äger rum och en komplettering sker genom 

inhämtande av efterhandsuppgifter, varigenom ett arbete undangjorts 

även för en uppläggning av ett företagsregister. 
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Alternativ II (riksförsäkringsanstaltens material). 

Riksförsäkringsanstaltens (rfas) material grundar sig bl.a. på 

de upplysningar om arbetskraft, som för olycksfallsförsäkringen läm

nas å mantalsuppgifterna. På grundval av dessa upplysningar jämte and

ra kompletterande uppgifter skola de lokala skattemyndigheterna årli

gen upprätta en arbetsgivarförteckning för varje kommun. Dessa ar-

bet sgivarförteökningar insändas till rfa. Vid sidan av arbetsgivar-

förteckningarna införskaffar rfa även annat material för ändamålet. 

Under alternativ II förutsattes också annan uppgiftsinsamling än ge

nom rfa äga rum. 

Såsom namnet anger avse arbetsgivarförteckningarna en lista över 

arbetsgivare, d.v.s. arbetsgivare enligt olycksfallsförsäkringslagens 

mening. Detta arbetsgivarbegrepp skiljer sig i vissa avseenden från 

det tilltänkta registrets båda företagsenheter, firma och arbetsstäl

le. Förteckningarna skilja sig vidare från det tilltänkta registret 

på så sätt, att de inrycana företagarverksamhet oavsett näringsgren 

(t.ex. jordbruk m.m.), medan registret är avsett få en snävare ram 

(hegränsar sig till rörelse i koiranunalskattelagens mening). Å andra 

sidan äro förteckningarnas omfång mindre än det för registret förut

satta, nämligen därigenom, att företag utan lejd arbetskraft (0 an

ställda) samt sådan verksamhet, där arbetet utföres av make, hemmava

rande barn eller föräldrar icke registreras. Observeras bör också, att 

som regel statlig verksamhet (i med rörelse likvärdig form) icke an

tecknas, eftersom några försäkringsavgifter icke utgå för sådan verk

samhet. Beträffande kommunal verksamhet gälla samma regler som för en

skilda arbetsgivare. 

Arbetsgivarna klassificeras i förteckningarna såsom större eller 

mindre, varvid såsom större betecknas den som i regel sysselsätter 

minst fem arbetare i medeltal under året. Här är att märka, att be

teckningen "större" också inbegriper sådana fall, där en arbetsgivare 

på skilda platser anlitat arbetskraft, som tillsammans uppgår till 
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minst 5 helårsarbetare. Förteckningarna innehålla två kolumner, i 

båda fallen med särredovisning av manlig och kvinnlig arbetskraft, 

för angivande av arbetskraftens storlek, nämligen l) antalet helårs-

anställda och 2) sammanlagda antalet dagsverken för andra än helårs-

anställda. Numera har tillkonmit en kolumn för uppgift om kommuner. 

där arbetskraft anlitats. Anledningen härtill är, att på grund av 

ändringar i mantalsskrivningen fysisk eller juridisk person, som un

der året anlitat arbetskraft, skall lämna endast en uppgift omfattan

de all arbetskraft, oavsett i vilken kommun den sysselsatts. 

Förteckningarna innehålla nominativa uppgifter om arbetsgivaren 

samt hans postadress, ävensom en klassificering av hans verksamhet 

och den anställda personalens sysselsättning. Vidare ingå uppgifter 

om inflyttade arbetsgivare. Förteckningarna upprättas i tre, i vissa 

fall två exemplar (till rfa ingå två exemplar). De insändas till an

stalten, i Stockholm successivt under tiden 15 februari - 15 mars 

året efter det som förteckningen avser och i övrigt före den 15 ja

nuari eller den senare dag anstalten föreskriver. 

Vid sidan av arbetsgivarförteökningarna införskaffas vissa and

ra uppgifter. Å särskilt formulär infordrar sålunda rfa varje år 

s.k. dagsverks- och löneuppgifter från större arbetsgivare med för

säkring i anstalten. Genom dessa uppgifter erhållas närmare upplys

ningar om verksamhetens art och omfattningen av det arbete, som ut

förts av anställd arbetskraft. Beträffande större och mindre arbets

givare med försäkring i ömsesidigt försäkringsbolag erhåller anstal

ten särskilda uppgifter från vederbörande bolag. Formulären utsändas 

till de större arbetsgivarna i slutet av året på grundval av årets 

arbetsgivarförteckningar; till de nytillkomna arbetsgivarna utsändes 

formuläret i efterhand. 

På grundval av arbetsgivarförteckningarna jämte dagsverks- och 

löneuppgifterna föres inom rfa dels ett allmänt register över arbets

givare, dels ett register över större arbetsgivare med försäkring i 
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anstalten. Arbetsgivarregistrens olika material användas av rfa dels 

för administrativa ändamål (fastställandet av försäkringsavgifter 

m.m.) dels för utarbetandet av anstaltens årliga statistik, som för 

de större enheterna bl.a. inbegriper en redovisning av arbetsgivarna 

och årsarbetarna efter yrke, varvid grupperingen sker efter ett nä

ringsgrensschema, som i olika avseenden skiljer sig från det i pro

duktions- och yrkesstatistiken vanligen använda schemat. 

I vad mån sjukförsäkringsreformen kan komma att inverka på den 

hittillsvarande registreringen av arbetsgivare torde ännu vara oklart, 

men enligt uppgift anses det föga sannolikt, att någon mera genomgri

pande förändring kommer att ske i detta avseende. Man kan dock utgå 

ifrån att hemmavarande barn, som fyllt sexton år, komma att bli före

mål för obligatorisk yrkesskadeförsäkring, och att härigenom arbets

givare, som sysselsätter sådan arbetskraft, kommer att upptas i rfas 

arbetsgivarförteckningar. 

Även om arbetsgivarförteckningarna alltjämt lida av viss ofull

ständighet, ha de efter hand vunnit i stadga och tillförlitlighet. 

Vid uppläggningen av det uppbördsregister, som för närvarande pågår 

vid postverkets skatteavdelningar i residensstäderna, ha arbetsgivar

förteckningarna fått tjäna såsom underlag. I sitt cirkulär härom till 

skatteavdelningarna anför generalpoststyrelsen: "Skattekontoret har 

nyligen verkställt vissa stickprovsundersökningar för att utröna, hu

ruvida de arbetsgivareförteckningar,som upprättas enligt uppgifter, 

som lämnas vid de årliga mantalsskrivningarna, lämpligen kunna använ

das vid uppläggning av ett register för arbetsgivare med minst två 

anställda. Endast ett fåtal stickprov ha gjorts, men dessa visa, att 

arbetsgivareförteckningama upptaga samtliga sådana arbetsgivare med 

mycket få undantag." 

Beröringspunkterna mellan rfas material och ett allmänt företags

register äro så många, att man gör sig frågan, om icke materialet 
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skulle kunna tjäna som underlag för registret och i sådant fall vil

ka åtgärder, som äro behövliga för att förverkliga en sådan anord

ning. 

I det föregående ha de mera framträdande skiljaktigheterna mel

lan rfas material och det tilltänkta registret berörts, och i det 

följande upptagas dessa till närmare granskning. Första frågan gäl

ler skiljaktigheter, som röra registrets omfattning. 

Rfas registrering inbegriper icke företagsenheter utan lejd ar

betskraft (0 anställda) och sådana, där arbetskraften utgöres av 

vissa familjemedlemmar, jämte en del andra företagsenheter, som till

höra det nedre gränsskiktet (grupp A). 

Oavsett vilket alternativ, som utväljes för registerupplägg

ningen, erbjuder denna grupp, där bl.a. ingår en del mindre detalj

handelsföretag (en del tobaksaffärer och liknande), vissa svårighe

ter att registrera både med hänsyn till avgränsningen (företag contra 

anställda) och införskaffandet av erforderligt uppgiftsmaterial. Möj

ligheten att erhålla en någorlunda tillfredsställande redovisning i 

detta avseende genom utsändande av ett formulär utan stöd av lokal 

förankring (postundersökning av något slag) torde vara mycket små. 

I remissyttrandena över arbetsmarknadsstatistikkommitténs för

slag, som förutsatte en förnyelse av registreringen av mindre företa

gare vart femte år, framhöllo ett flertal instanser betydelsen av att 

i olika statistiska sammanhang (produktion, sysselsättning) erhålla 

mera aktuella uppgifter för denna kanske mest konjunkturkänsliga grupp 

bland företagsenheterna. Observeras bör, att mindre företagare därvid 

inbegrepo samtliga enheter med mindre än fem anställda, av vilka den 

här behandlade gruppen (A) utgör en del. Det synes likväl som man utan 

större olägenhet skulle kunna avstå från en hela landet omfattande re

gistrering av denna grupp (A), vilken registrering måste bli både 

tidsödande och i sina detaljer otillfredsställande, och begränsa den

na till ett urval av områden, där uppgiftsinsamlingen förmedlas av 
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lokala ombud, och materialets fullständighet och tillförlitlighet på 

så sätt bättre kan säkerställas. Genom undersökningar av företag 

tillhörande dessa urvalsenheter böra vägledande riksövarsikter kunna 

erhållas om förändringarna i sysselsättning och produktion m.m. för 

det skikt dessa företagsenheter representera. 

För närvarande pågår en central registrering av detaljhandels

företag inom vissa utvalda kommuner (eller delar därav) för att i 

avvaktan på det allmänna registret säkerställa, att bl.a. insamling

en av prisuppgifter m.m. till statistiken över levnadskostnader och 

detaljhandelsomsättning får representativ karaktär. Kommunurvalet 

har verkställts av centralbyråns utredningsinstitut, och uppgifterna 

till registret införskaffas med hjälp bl.a. av institutets lokala om

bud. Man kan utgå ifrån, att en med korta intervall företagen komp

lettering av detta detaljhandelsregister icke kan undvaras, om det 

nya systemet skall göra avsedd nytta. 

Det ligger nära till hands, att till det nämnda kommunurvalet 

anknyta registreringen av grupp A, som till icke obetydlig del torde 

sammansättas av mindre enheter av typen detaljhandelsföretag. Även 

för andra näringsgrenar än detaljhandeln torde ett urvalsregister av 

denna karaktär ge tillräckligt underlag för statistiska undersökning

ar av till grupp A hörande företag. 

Ehuru den icke direkt berör registerföringen av den här behandla

de gruppen av företagsenheter (A), må i detta sammanhang frågan om 

ett supplementärt register för samtliga företagsenheter (d.v.s, även 

företag inom de å nästfoljande sidor omnämnda grupperna B och (^till

hörande urvalskommunerna beröras. Kostnaderna för en sådan anordning 

skulle bli relativt obetydliga, då registerkorten (frånsett grupp A) 

skulle utgöras av duplettkort till det allmänna registret, och några 

utgifter för insamling eller kodsättning av uppgifter härvidlag icke 

tillkomma. Man kan utgå ifrån, att liksom fallet är i fråga om de

taljhandelsföretagen, vissa av de undersökningar, där företaget utgör 
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redovisningsenhet och företagsregistret är avsett att utgöra underlag 

för urvalet, komma att inordnas under den nyss angivna urvalstypen 

(kommunurval). I andra fall, där en undersökning är förlagd till ur

valskommunerna, ehuru företaget icke utgör redovisningsenhet, t.ex. 

en arbetskraftsundersökning med hushållet eller individen såsom ob

servationsföremål, torde ett material, som ger möjlighet att samti

digt belysa företagsstrukturen inom motsvarande område, bli till stor 

nytta vid tolkningen av resultaten. Kravet på snabbhet vid undersök

ningarna aktualiserar vidare behovet av att ha ett dylikt supplemen

tärt register till hands i förekommande fall. Skäl av ovan angivet 

slag bidraga till att göra skapandet av ett sådant register till en 

angelägen åtgärd. Inom detta register böra korten för grupp A ges en 

fristående ställning med hänsyn till att de utgöra ett komplement oak-

så till det totala registret. Urvalsregistret för grupp A bör själv

fallet i övrigt ha samma struktur som det totala registret (t.ex. ute

slutande gälla rörelse). 

Nästa avgränsningsfråga rör företagsenheter med minst 1 anställd 

och gäller hur man ur rfas material, som redovisar arbetsgivare oav

sett näringsgren, skall utskilja de företagsenheter, som avse rörelse 

i kommunalskattelagens mening eller kombinationer med sådan rörelse. 

Några större svårigheter att verkställa denna avgränsning torde icke 

föreligga, eftersom såväl arbetsgivarförteckningama som dagsverks-

och löneuppgifterna innehålla en beskrivning av verksamhetens art och 

den anställda arbetskraftens sysselsättning. 

I detta och efterföljande sammanhang utgör den omständigheten, 

att beträffande större arbetsgivare (minst 5 anställda) och i vissa 

fall också beträffande mindre (försäkring i ömsesidigt bolag) dags

verks- och löneuppgifter anskaffas å särskilt formulär, en väsentlig 

faktor. Till detta formulär bör genom tillägg eller omläggning kunna 

anknytas det fåtal frågor, som äro erforderliga för att säkerställa 

det tilltänkta registrets uppställning. I förbigående må anmärkas, 
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att den skillnad mellan mindre (grupp B) och större arbetsgivare 

(grupp C), som här göres, har betydelse i samband med insamlingsar

betets organisation men fördenskull icke behöver ingå såsom en nöd

vändig förutsättning vid registerkortens slutliga uppställning. 

I den avgränsningsfråga, som här närmast beröres (avskiljande 

av verksamhet i form av rörelse), är det liksom i åtskilliga andra 

avgränsningsfrågor grupp C, som vållar de största svårigheterna, ef

tersom framför allt inom denna grupp företagsenheter med skiftande 

branschfördelning och struktur förekomma. Det må då erinras om, att 

oavsett de ytterligare frågeställningar, som formuläret öppnar möj

lighet till, just för denna grupp ingå uppgifter om verksamhetens art 

och det arbete, som utföres av den anställda arbetskraften. 

Én annan registreringsfråga rör statlig verksamhet i form av 

rörelse. Rf as material lämnar icke underlag för en sådan registre

ring. Oavsett vilket alternativ, som blir grundläggande för register

uppläggningen, torde man, såsom arbetsmarknadsstatistikkommittén för

utsätter, vara hänvisad till att anskaffa det erforderliga materialet 

genom en fristående uppgiftsinsamling. 

Motsvarande kommunala verksamhet bör däremot kunna registreras 

med tillhjälp av rfas material. Sådan verksamhet inom grupp B torde 

efter kommunindelningsreformen knappast förekomma. För grupp C till

hörande verksamhet av detta slag införskaffas i sedvanlig ordning 

dagsverks- och löneuppgifter, och såsom tidigare anmärkts, böra dessa, 

om också i modifierad uppställning, kunna läggas till grund för re

gistreringen. 

I det följande granskas sådana skiljaktigheter mellan rfas mate

rial och registermaterialet, som hänföra sig till redovisningsenheter

na och till innehållet i övrigt. 

Med hänsyn till att inom de grenar av statistisk eller förvalt

ningskaraktär, för vilka företagsregistret är avsett, ibland den stör

re enheten (firman), som, där verksamheten icke utövas vid ett enda 
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arbetsställe, sammansättes av två eller flera lokalt åtskilda ar

betsställen, samt ibland den mindre (arbetsstället) är redovisnings

enhet . måste registerföringen i förekommande fall hänföra sig till 

såväl firman som arbetsstället. 

Vid upprättandet av arbetsgivarförteckningarna följes indel

ningen i storkommuner, ehuru förteckningarna uppdelas fÖrsämlingsvis. 

Här är emellertid att observera de nya bestämmelserna i fråga om ar-

betsgivaruppgifterna å mantalsblanketten, enligt vilka uppgift om 

anlitad arbetskraft skall lämnas blott i arbetsgivarens mantals

skrivningskommun, beträffande juridiska personer i den kommun, där 

den juridiska personen har sitt säte. Såsom tidigare anmärkts, ha 

dessa bestämmelser medfört, att en ny kolumn införts i arbetsgivar

förteckningarna, i vilken kolumn anteckning skall göras om de kommu

ner, inom vilka verksamheten utövats. Det nya redovisningssättet, 

som torde ha till följd att "dubbelföring" av arbetsgivare i för

teckningarna lättare kan undvikas, kan sägas i viss mån anknyta till 

den större (firman) av de två enheter, som ha aktualitet för före

tagsregistret, men ger dock icke en enhetlig uppräkning i detta av

seende. 

Tå, såsom ovan angivits, registret bör kunna ge redovisning av 

såväl firman som arbetsstället och för vardera enheten dessutom i 

kombination med bl.a. näringskategori och storleksklass, måste lik

väl i en eller annan form tilläggsuppgifter anskaffas. 

Här som i annat sammanhang står grupp C (större arbetsgivare) 

i förgrunden, eftersom företagsenheterna med mer än ett arbetsställe 

till övervägande del inrymmas i denna grupp. På för denna grupp dags

verks- och löneuppgifter å särskilt formulär införskaffas, är emel

lertid möjligheten öppen att tillgodose företagsregistrets uppdel

ningar i dessa avseenden. Anordningen blir av liknande slag som den 

vid företagsräkningen tillämpade, där under punkt 4 i huvudformuläret 

("arbetsställets egenskap av ensamt företag m.m.") uppgifter anskaf-
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fats för motsvarande ändamål. I samband därmed bör också den redovis

ningsfråga, som inledningsvis berördes och som består i att bland 

större arbetsgivare också ingå sådana, som vid en gruppering efter 

arbetsställe egentligen skulle tillföras gruppen mindre arbetsgivare, 

kunna tillrättaläggas. 

För grupp B, d.v.s. i detta sammanhang de huvudföretag, som 

tillsaranans å ett eller flera arbetsställen sysselsätta högst 4 an

ställda, är man för en differentiering å arbetsställen hänvisad till 

de uppgifter, som arbetsgivarförteckningarna kunna lämna härom, men 

antalet fall inom denna grupp, då huvudförataget icke sammanfaller 

med arbetsstället, torde, såsom ovan anmärkts, vara mycket begränsat. 

Visserligen ingå i denna grupp i någon utsträckning sådana mindre en

heter, som syssla med såväl tillverkning som försäljning (t.ex. ba

geri + konditori), men som regel torde de mindre enheterna tillhöran

de denna typ icke vara lokalt åtskilda och av de anvisningar, som 

rfa utfärdat rörande upprättande av arbetsgivarförteckningar, fram

går också, att de kunna observeras i dessa. Man kan i detta samman

hang överväga ett mindre tillägg till den nya uppgift, som fr.o.m. 

årets mantalsskrivning lämnas å mantalsblanketten i samband med upp

gifterna till olycksfallsförsäkringen och som innebär, att mindre ar

betsgivare skall uppgiva, inom vilka kommuner arbetskraften syssel

satts. Tillägget skulle bestå i att uppgift också lämnas om antalet 

arbetsställen inom vederbörande kommuner. De uppgifter, som erfordras 

härutöver, torde med hänsyn till det begränsade antalet fall, det 

här rör sig om, kunna införskaffas genom enkel skriftväxling. Anmär

kas må, att oavsett om ett blivande företagsregister direkt grundas 

på mantalsskrivningen eller indirekt grundas på denna via rfas mate

rial, en skärpt lokal granskning av de i detta sammanhang aktuella 

uppgifterna å mantalsblanketten, d.v.s. uppgifterna till olycksfalls

försäkringen, bör åstadkommas. Bl.a. bör tillses, att de uppgifter 

om verksamhetens art, som å härför avsedd rad skola lämnas å blan-
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ketten bli så upplysande, att registrets krav på differentiering i 

detta avseende tillgodoses, samt att den lokala granskningen och 

kompletteringen av dessa uppgifter i samband med arbetsgivarförteck-

ningarnas upprättande blir effektiv. 

I fråga om namn och adress för företagsenheterna kunna efter de 

kompletteringar, som ovan förutsatts, uppgifterna hämtas ur rfas ma

terial med undantag för grupp A och statliga företag, där uppgifter

na inhämtas i annan ordning. Samma gäller om uppgifterna till den be

skrivning över ägarekategori (enskild person, aktiebolag etc), som 

företagsregistret skall lämna. 

Beträffande uppgifterna om bransch må uppmärksammas, att bransch-

angivningen skall avse såväl huvudföretaget som de lokala arbets

ställena. Arbetsställena med huvudföretaget därvid räknat såsom ett 

lokalt arbetsställe kunna härvidlag betraktas såsom primära enheter, 

eftersom huvudföretagets branschangivning sammansättes av de olika 

arbetsställenas verksamhetsgrenar, i den mån dessa äro olikartade. 

Branschangivningen för huvudföretaget blir på så sätt en kodsätt-

ningsfråga med såsom alternativ en enhetskod (huvudsaklig verksamhet) 

eller en sammansättningskod (representativ för arbetsställenas verk

samhetsgrenar). Då en undersökning, oavsett om den har total karaktär 

eller är av urvalstyp, ofta kan gälla en viss branschkategori, är det 

sätt, varpå denna fråga löses, icke betydelselös. 

Det är uppenbarligen av vikt, att man förser företagsregistret 

med sådant material, att en korrekt branschklassificering kan åstad

kommas. För den med hänsyn till sin struktur i detta avseende mest 

utsatta gruppen (C) utgör, såsom tidigare anmärkts, det särskilda 

formulär, å vilket uppgifter av olika slag och bl.a. om verksamhetens 

art inhämtas för försäkringsändamål, en tillgång, som bör kunna ut

nyttjas även i detta sammanhang. Skulle de på så sätt inhämtade upp

gifterna i ett eller annat ströfall icke vara tillfyllest, finnes i 

viss utsträckning kompletteringsmaterial tillgängligt, t.ex. underla-
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get för industristatistiken. 

För grupp B, där verksamheten ofta men icke alltid är av mera 

enhetlig typ, utgöra arbetsgivarförteökningarnas uppgifter underlag 

för branschbeskrivningen. I anvisningarna angående upprättande av ar

bets givarförteckningar återfinnas uppgifter om de särskiljanden, som 

skola göras i dessa, för att arten av verksamheten och den anställda 

personalens sysselsättning skall kunna bestämmas. Det anföres bl.a.: 

"Att märka är att, cm en arbetsgivare bedrivit olika slag av rörelse 

eller verksamhet, dessa måste tydligt särskiljas". - "Beträffande han

delsrörelse är det nödvändigt att uttryckligen ange arten av densam

ma, sålunda t.ex. diversehandel, järnaffär, vedaffär etc." - "Ofta 

förekommer, att en och samma arbetsgivare sysselsätter arbetare dels 

i tillverkning, dels i försäljning av vissa varor. Det är då icke 

tillräckligt att ange arbetarnas sysselsättning med blott sådant ut

tryck som i 'rörelsen', i 'yrket' o.s.v.". - "Sådana knapphändiga 

uppgifter som 'fabriksarbete', 'maskinarbete', 'verkstadsarbete', 

'stenarbete' o.d. äro likaledes av intet eller ringa värde". Den be

skrivning av verksamhetens art och den anställda personalens syssel

sättning, som arbetsgivarförteckningama innehålla för grupp B, sy

nes som regel vara så upplysande, att den kan läggas till grund för 

företagsregistrets bestämningar, än skärpt lokal granskning och en 

Översyn av sättet för beskrivningen ingå likväl såsom förutsättningar 

för uppgifternas utnyttjande för det avsedda ändamålet. 

Företagsregistret skall vidare för firma och arbetsställe lämna 

uppgift om antalet anställda personer för att därigenom möjliggöra en 

fördelning efter storleksklass. 

Främsta syftet med registrets uppgifter om storleksklass är, att 

vid undersökningar av ©lika slag, totala eller av urvalstyp, en till

fredsställande lösning av metodfrågorna skall kunna åstadkommas. För 

urvalsundersökningarna gäller, att utan en uppgift om storleksklass 

en godtagbar stratifiering icke är möjlig. Vid sidan av uppgifternas 

i 
i 
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utnyttjande för detta ändamål tillkommer deras egenvärde i samband 

med registrets egenskap att kunna ge en fortlöpande karakteristik av 

företagsstrukturen inom landet. 

De uppgifter om arbetskraften, som erfordras för företagsregist

ret, hänföra sig till det antal sysselsatta, som inom de verksamhets

områden, som firman och arbetsstället representera, i sin helhet äro 

knutna till vederbörande företagsenhet. I och för sig torde den be

greppsbestämning, som rfa använder sig av i detta sammanhang, nämli

gen antalet årsarbetare i medeltal, vara fullt användbar och lika 

tjänlig som någon annan bestämning för en storleksgruppering av före

tagsenheterna. De uppgifter om årsarbetare, som rfa uträknar och re

dovisar i sin statistik, äro likväl i oförändrat skick icke användba

ra för företagsregistret. Dessa uppgifter äro nämligen knutna till 

vederbörande verksamhetsgrenar, och bland dessa innefattas också t.ex. 

" arbete inom arbetsgivarens hushåll. Här tillkomma sålunda en del av-

gränsnings- och omföringsfrågor, men underlaget för en sådan omfördel

ning finnes till hands, eftersom rfas material av olika slag innehål

ler ingående uppgifter om den anställda personalens fördelning på oli

ka sysselsättningsuppgifter. Erinras må också om, att i det föregåen

de i samband med frågan om anskaffandet av uppgifter om de båda före

tagsenheterna, firman och arbetsstället, förutsatts, att vissa till-

läggsuppgifter skulle komma att ingå och däribland uppgifter om ar

betskraften. Enligt önskemål från arbetsmarknadsstyrelsen bör arbets

kraften uppdelas på män och kvinnor, vilket även är möjligt med hjälp 

av rfas material. Materialet tillåter också en sådan uppdelning, att 

arbetarpersonalen vid behov kan skiljas ut. 

I samband med här behandlade frågor må också erinras om att för 

vissa verksamhetsgrenar svårighet kan uppkomma att inordna dem under 

de båda företagsbegrepp (firma och arbetsställe), som skulle ingå i 

företagsregistret. Spörsmålet härom berör likväl icke allenast det 

föreliggande alternativet, utan svårigheterna uppträda oavsett hur 
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uppläggningen göres. Hit höra sådana verksamhetsgrenar, som icke kun

na anses lokaliserade till bestämda arbetsställen eller eljest äro av 

ambulerande karaktär. Såsom exempel på dylika grenar må nämnas: skogs

bruket, vissa husbyggnads- och anläggningsarbeten, väg-, järnvägs-, 

telegraf- och telefonlinjebyggnader, å växlande platser utövad hant

verksrörelse, ambulerande verksamhet inom handels- och nöjesbranscher

na m.m. 

Till belysande av den inställning rfa intager till ett utnytt

jande av dess material för ett löpande företagsregister meddelas här 

utdrag ur de utlåtanden, som rfa avgivit över dels konjunkturinsti

tutets framställning om ett företagsregister, dels arbetsmarknads-

statistikkommitténs förslag om ett sådant register. 

Cto konjunkturinstitutets framställning anförde rfa bl.a., att 

en grundförutsättning för inordnande av en löpande företagsregistre

ring av det slag konjunkturinstitutet åsyftat i riksförsäkringsan-

staltens verksamhet måste vara, att detta låter sig göra utan några 

sådana rubbningar i anstaltens nuvarande registreringssystem, som 

skulle inverka störande eller fördröjande på skaderegleringen eller 

dat försäkringstekniska arbetet. 

Efter referat av arbetsmarknadsstatistikkommitténs förslag i de 

delar, som skulle komma att beröra rfas verksamhet, anförde rfa föl

jande: 

"Av kommitténs betänkande framgår icke närmare på vilket sätt 

och i vilken omfattning riksförsäkringsanstaltens material skulle an

vändas eller huru samverkan med anstalten skulle ske. Anstalten har 

emellertid ingen erinran i princip att framställa vare sig emot att 

inom anstalten förefintligt material utnyttjas för av kommittén av

sedda ändamål eller emot att anstalten skall lämna medverkan vid komp

lettering av det föreslagna registret, förutsatt att detta kan ske 

utan att det inkräktar på anstaltens försäkringsverksamhet samt att 

förstärkning av anstaltens personal får ske i den mån så visar sig er-
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forderligt. 

Även om i enskilda tekniska detaljer planeringsåtgärdema ytter

ligare behöva övervägas, synes allmänt sett och under iakttagande av 

de förutsättningar, som gjorts i det föregående i samband med den jäm

förande granskningen av rfas material och företagsregistrets uppställ

ningar, möjlighet föreligga att lägga upp och förnya ett sådant re

gister på grundval av detta material. Innan metoden härför behandlas, 

må några synpunkter framhållas, som äro av betydelse i detta samman

hang. 

Cm också sättet för uppläggning och förnyelse icke oväsentligt 

kommer att påverka resultatet, får man räkna med, att med hänsyn till 

omfattningen och föränderligheten av de element, som ingå i registret 

(företagsenheterna såsom sådana, branschangivningen, storleksklassen 

m.m.), -uppläggningen och förnyelsen under alla omständigheter utgöra 

mycket tidsödande arbetsmoment. Då registrets värde i hög grad är be

roende av i vilken utsträckning uppgifterna i ett givet läge åter

speglar den aktuella situationen, är det angeläget, att sådana för

handsåtgärder, som kunna underlätta eller förbereda registrets upp

ställningar, vidtagas. 

I detta avseende är utgångsläget för alternativ II förhållande

vis gynnsamt. I fråga om den första uppläggningen skulle förhandsåt

gärderna bl.a. bestå i att året innan registret skall tagas i bruk, 

en stomme i form av stansningsunderlag upprättas på grundval av rfas 

material jämte annat material, som kan tagas i anspråk för ändamålet. 

Man har då att räkna med, att, när stommen under påföljande år (första 

uppläggningsåret) skall aktualiseras på grundval av färskare uppgif

ter, åtskilliga ändringar måste göras i stansningsunderlaget. Ändring

arna i beståndet hänföra sig till att nya företagsenheter tillkomma, 

under det att andra utgå,och att uppdelningen å enheterna firma och 

arbetsställe medför en revision. Ändringarna i övrigt gälla sådana 
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attribut som branschangivning num. Här inställer -sig- f-rågan-ont vilka 

attribut, som böra komma i fråga till förhandspreparering, d.v.s. en 

avvägning av lönsamheten i förhållande till sannolika antalet föränd

ringar. Statliga företagsenheter och grupp A förutsättas icke komma 

att ingå i den här ifrågasatta förhandsprepareringen. Däremot förut

sättas detaljhandelsföretag med lejd arbetskraft komma att ingå i 

det preliminära stansningsunderlaget. 

Förutsätter man,att första uppläggningen skulle hänföra sig till 

år 1955, skulle gången av uppläggningen bli ungefär följande. 

På grundval av 1953 års arbetsgivarförteckningar samt dagsverks-

och löneuppgifter (avser ställningen vid slutet av år 1953)> vilka 

kunna beräknas bli tillgängliga under sensommaren eller hösten 1954, 

upprättas stommen till stansningsunderlag, varvid förteckningarna 

tjäna såsom underlag för mindre arbetsgivare (grupp B) och dagsverks-

och löneuppgiftema för större arbetsgivare (grupp C). Avgränsning 

göres därvid av sådana arbetsgivare, som utöva verksamhet i annan 

form än rörelse. 

Överföring äger samtidigt rum av namn, adress m.m. En preliminär 

kodsättning göres för bransch, varvid bör övervägas, om icke denna 

bör ske genom överföring av företagsräkningens koder i tillämpliga 

fall. Branschkodsättningen hör till de mest tidsödande och svårbe

mästrade arbetsuppgifterna, och en förhandspreparering bör därför kun

na inbespara mycket arbete, även om i en del fall ändringar sedermera 

måste göras i koderna. Företagsräkningens kod bygger med vissa modi

fieringar på det internationella systemet och har till underlag ingå

ende uppgifter om företagens struktur och verksamhet. Huruvida med 

hänsyn till speciella omständigheter undantag behöver göras i fråga 

om överföringen av vissa koder, såsom firmakoden och koden för detalj

handelsföretagen, får närmare undersökas. Då inarbetandet av företags-

räkninpens koder här gäller stommen till företagsregistret, torde en

dast ett manuellt sammanställande av uppgifterna kunna ifrågakomma. 
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Beträffande branschkoden för detaljhandelsföretagen tillhörande ur

valskommunerna torde överföring böra äga rum. från registret för de

taljhandelsföretagen. Av övriga attribut synes i varje fall någon 

förhandspreparering av uppgifterna om storleksklass icke böra ske. 

Tidigare har anmärkts, att i den löpande registerföringen begrepps

bestämningen här måste anknyta till antalet årsarbetare i medeltal. 

Då beträffande såväl rfas som företagsräkningens material överensstäm

melse i detta fall med företagsregistrets terminologi icke kan nås 

utan diverse omräkningar, torde någon vinst av en förhandsberedning 

knappast vara att påräkna. 

Den på så sätt upplagda och kompletterade stommen till företags

registret aktualiseras sedan med ledning av de uppgifter, som under 

år 1955 tillföras rfamaterialet. Därvid förutsattes, att dessa uppgif

ter meddelas i den ändrade form och uppställning, som berörts i det 

föregående (mindre tillägg till arbetsgivaruppgifterna, skärpt lokal 

granskning av dessa, översyn av anvisningarna till rfas material, änd

rad uppställning av formulär till arbetsgivarförteckning samt dags

verks- och löneuppgifter m.m.). Tidsschemat för denna aktualisering 

blir beroende av den arbetsrutin, som kommer att tillämpas vid aktua-

liseringen. 

I det avseendet kunna olik"a metoder tänkas komma till användning. 

En metod är att vid prepareringen av materialet ett och samma exemplar 

av detta (arbetsgivarförteckningar samt dagsverks- och löneuppgifter) 

utnyttjas för såväl försäkringsändamål (debiteringen av avgifter m.m.) 

som för företagsregistrets aktualisering, och att dessa båda prepare-

ringar ske .jämsides med varandra. En annan metod är att, när prepare

ringen av materialet för ena ändamålet slutförts, den andra får taga 

vid, och att sålunda prepareringen får successiv karaktär. En tredje 

metod är att bearbetningsproceduren i resp. fall får fristående karak

tär i den meningen, att skilda exemplar av materialet tagas i anspråk 

vid prepareringen. Duplettexemplaret skulle i sådant fall framställas 
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såsom en genomslagskopia eller på annat sätt. Ställningstagandet till 

dessa tre alternativ är av betydelse icke allenast för den aktualise-

ring, som rör första uppläggningen, utan gäller i samma grad den aktu-

alisering, som skall göras i samband med förnyelsen av registret. 

Även om den första metoden till synes kan förefalla framkomlig, 

tala övervägande skäl emot densamma. Bearbetningsproceduren är i båda 

fallen mycket omfattande och i väsentliga stycken artskild, varjämte 

enheter och attribut icke täcka varandra. För företagsregistrets vid

kommande kan därvid bl,a. erinras om sådana fristående arbetsmoment 

som uppdelningen på två olika enheter, firma och arbetsställe, och 

omräkningarna för erhållande av uppgifterna om storleksklass. Man kan 

befara, att de olägenheter i form av förseningar av arbetsresultaten 

m.m., som rfa berör i sina i det föregående återgivna utlåtanden, kom

ma att inställa sig för båda parter. I fråga om andra alternativet 

kan visserligen från den part, som får prioritetsrätten, knappast någ

ra befogade klagomål anföras, men nackdelarna för andra parten bli så 

betydande, att resultaten äventyras. Av de tre alternativen torde där

för det sista vara att föredraga. Merutgiften för duplettexemplaret 

torde komma att inbesparas i tid och i en smidigare arbetsrutin. Pre-

pareringsarbetets förläggande till skilda exemplar behöver icke hel

ler innebära, att i de delar, där samordning kan äga rum, en sådan 

skulle vara omöjliggjord. I förgrunden står i detta sammanhang utnytt

jandet av maskinella hjälpmedel för tillgodogörandet av gemensamma ko

der m.m. 

Riktlinjerna för aktualiseringen och de olika typer av ändringar, 

som komma ifråga, ha beskrivits i det föregående. För att säkerställa 

utgallringen av sådana företag, som upphört, komma eventuellt särskilda 

åtgärder att bli behövliga. Såsom tidigare anmärkts, ha några förhands

åtgärder för uppläggningen av registren för statliga företag och före

tag inom grupp A icke förutsatts komma att vidtagas. iSn fristående upp

läggning för dessa enheter skulle sålunda äga rum under uppläggning3-
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året. 

Något ytterligare sammanställande av uppgiftsmaterialet med an

nat tillgängligt registermaterial för att garantera fullständigheten 

synes icke erforderligt annat än i undantagsfall. Det material, som 

därvid i första hand skulle kunna ifrågakomma, är det nya uppbördsre

gistret, som upprättas av postverkets skatteavdelningar i residens

städerna. På grund av detta registers speciella karaktär, synes ingen

ting vara att vinna med en dylik kontroll. Däremot torde vissa smärre 

register, som under alla förhållanden måste upprättas för administra

tiva ändamål, exempelvis kommerskollegii register över redare och far

tyg,kunna användas för kontroll av företagsregistrets fullständighet. 

Vägen över ett sammanställande av olika registermaterial skulle vara 

det löpande registreringsnummer, som konjunkturinstitutet förutsatte 

skulle tilldelas varje företag. Då företagsenheterna i de olika re

gistren icke täcka varandra, är likväl en enhetlig nummerserie svår 

att åstadkomma. För rfas register och företagsregistret synas dock 

förutsättningarna för en gemensam numrering närmare böra undersökas. 

I det föregående ha återgivits de riktlinjer, efter vilka en 

första uppläggning av ett allmänt företagsregister på grundval av 

rfas material skulle kunna göras. För förnyelsen skulle i stort sett 

samma förfaringssätt komma till användning som för aktualiseringen av 

stommen till det första registret. Varje års register utgör nämligen 

en liknande stomme till registeruppställningen för det kommande året. 

Självfallet bortfaller en sådan åtgärd som överföringen av koden från 

företagsräkningen, varjämte maskinella hjälpmedel i ökad utsträckning 

kunna tagas i anspråk vid sammanställandet av gamla och nya uppgifter. 

Efter gottfinnande kan registret förnyas varje år, vartannat år, vart 

tredje år etc. 

Vid sidan härav lämnar materialet även utrymme för en sådan för

nyelse, som i ena eller andra avseendet har partiell karaktär. Man 

kan, såsom arbetsmarknadsstatistikkommittén föreslog, begränsa den år-
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liga förnyelsen till de större enheterna (med minst fem anställda), 

men också låta förnyelsen gälla endast det supplementära registret 

för urvalskommunerna, som för dessa kommuner har total karaktär. En 

annan form är att begränsa förnyelsen till en komplettering resp. 

utgallring, som berör företag, som tillkommit resp. upphört med sin 

verksamhet. Frågan härom behandlas närmare i kapitel VI. 

Sammanfattningsvis innebär alternativ II, att på grundval av 

rfas material och jämväl annat uppgiftsmaterial följande registerty

per läggas upp. 

1. Ett hela landet omfattande register Över företagsenheter med 

lejd arbetskraft. 

2. Ett urvalsregister berörande vissa utvalda kommuner för övri

ga företagsenheter (grupp A). 

3. En supplementär uppställning av samtliga registerkort för ur

valskommunerna . 

Alternativ III (företagsräkningens material). 

Underlaget till alternativ III utgöres av de granskade och be

arbetade uppgifterna till 1951 års företagsräkning, vilka uppgifter 

avse ställningen den 7 september samma år. I sitt yttrande över ar

betsmarknadsstatistikkommitténs förslag gav kommerskollegium en kort

fattad antydan om hur företagsregistret skulle kunna upprättas på 

grundval av den pågående företagsräkningens material. I skrivelse 

till Konungen den 13 februari 1953 framlade kommerskollegium förslag 

till upprättandet av ett sådant register. Förslaget avser en första 

uppläggning av registret. I sin skrivelse begärde kollegium vidare be

myndigande att snarast möjligt utarbeta och inkomma med förslag be

träffande metoderna för aktualisering (förnyelse) av det sålunda upp

lagda registret jämte beräkning av med aktualiseringen förenade kost

nader. 
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Möjligheterna att använda företagsräkningens material för det 

angivna ändamålet undersöktes inom arbetsmarknadsstatistikkommittén. 

Kommittén fann emellertid efter en ingående granskning av förutsätt

ningarna, att det skulle möta alltför stora svårigheter att aktualise

ra ett sådant register med hänsyn till de förändringar, som inträtt, 

sedan företagsräkningen ägde rum. På ett tidigare stadium förde kom

mittén underhandlingar med kollegium om uppläggning av ett företags

register genom en utbrytning av vissa arbetsmoment inom den pågående 

företagsräkningen, men dessa underhandlingar ledde icke till något 

resultat. I remissyttranden över kommittéförslaget föreslogo Sveriges 

köpmannaförbund, Sveriges grossistförbund och Sveriges hantverks- och 

småindustriorganisation, att frågan, huruvida företagsräkningens ma

terial kunde användas vid uppläggningen av ett företagsregister, 

skulle ytterligare utredas. 

I sitt inledande skede bygger 1951 års företagsräkning på sär

skilda i samband med 1951 års mantalsskrivning inhämtade uppgifter, 

vilka uppgifter granskades genom lokala ombud (granskningsnämnder). 

Uppgifterna å mantalsblanketten användes huvudsakligen för att upp

rätta en förteckning över företagsenheterna och anskaffa namn- och 

adressuppgifter till dessa. Inom kollegium verkställdes en omfattande 

central granskning och komplettering av dessa uppgifter med hjälp av 

kataloger, matriklar och kalendrar o.dyl. De primära uppgifterna till 

företagsräkningen införskaffades därefter genom särskilda formulär. 

Huvudformuläret innehåller samtliga de uppgifter, som äro avsedda 

att ingå såsom attribut i företagsregistret: punkt 1 och 2 namn- och 

adressuppgifter; punkt 3 ägarekategori; punkt 4 redovisningsenheterna 

firma och arbetsställe; punkterna 5-7 branschangivning och punkterna 

9 och 10 antalet sysselsatta och storleksklass. I fråga om de båda re

dovisningsenheterna firma och arbetsställe är enligt uppgift uppgifts

insamlingen så beskaffad, att branschangivning och storleksklass kunna 

anges för var och en av dessa enheter. Kodsättningen för bransch an-
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sluter sig till den huvudsakliga verksamheten; detta gäller även för 

firma, i vilken ingå flera lokalt åtskilda arbetsställen. Sysselsätt

ningsuppgifterna avse dels den 7 september 1951» dels fyra olika tid

punkter under år 1950; sistnämnda uppgifter möjliggöra en beräkning 

av medelantalet årsarbetare, ehuru icke fullt jämförbar med motsvaran

de i rfas material. Här må anmärkas, att det sätt, varpå branschan-

givning och storleksklassfördelning sker, har betydelse också ur den 

synpunkten, att kontinuitet i detta avseende bör råda mellan första 

uppläggningen och förnyelsen av registret. Möjligheter att upprätt

hålla en sådan kontinuitet är beroende icke allenast av det material, 

som användes vid första uppläggningen, utan också av beskaffenheten 

hos det material, som står till buds för förnyelsen. 

I fråga om omfattningen sammanfaller företagsräkningens material 

i stort sett med kommittéförslagets avgränsning i detta avseende, 

d.v.s. rörelse i kommunalskattelagens mening, och inbegriper också 

motsvarande verksamhet bedriven av stat och kommuner. 

Kommerskollegii förslag till registeruppläggning innebär i sina 

grunddrag, att uppgifterna till företagsräkningen i viss utsträckning 

framskrivas från räkningsdatum (7 september 1951)till tidpunkten för 

registrets färdigställande, och att denna omföring verkställes med 

tillhjälp av olika register, kalendrar, matriklar m.m. Beträffande 

registerkortens innehåll och tekniska utformning ansluter sig kollegii 

förslag till kommittéförslaget med undantag för några tekniska detal

jer; bl.a. föreslår kollegium, att alfabetisk stansning av namn- och 

adressuppgifter genomgående anordnas. 

Det råder ingen tvekan om att företagsräkningens material i fär

digbearbetat skick bättre än något annat material skulle tillgodose 

behovet av uppgifter till ett allmänt företagsregister, förutsatt att 

uppgifterna ägde aktualitet vid den tidpunkt, då registret skulle upp

rättas. Dock kan i vissa frågor av principiell innebörd - det gäller 
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bl.a. branschkoderna för firmaenheterna och detaljhandelsföretagen -

jämkningar måhända bli behövliga. En annan reservation rör underla

get för storleksklassificeringen, där beskaffenheten hos det material, 

som skall utnyttjas vid förnyelsen av registret, kan påverka grunder

na för klassificeringen. I väsentliga stycken täcker dock företags

räkningens material registrets uppgiftsbehov, och särskilt torde i 

åtskilliga fall branschkoderna representera en tillgång i detta sam

manhang. Vid utarbetandet av dessa koder har kollegium kunnat utnytt

ja ingående uppgifter från företagen. Kodsättningen ansluter sig med 

vissa modifieringar till det internationella schema, som de statis

tiska ämbetsverken i allmänhet följa i sin yrkes- eller produktions

statistik. 

Användbarheten av företagsräkningens material för registerupp

läggningen är likväl, trots de obestridliga fördelar en sådan anord

ning i och för sig skulle erbjuda, ouplösligt knuten till de möjlig

heter, som finnas, att utan alltför tidsödande arbete rekonstruera fö

retagsräkningens material intill tidpunkten för registrets upprättan

de i de delar, som röra företagsregistret, d.v.s. totala beståndet av 

företagsenheter, såväl firmor som arbetsställen, samt de i registret 

ingående attributen (ägarekategori, branschangivning, storleksklass 

etc.) och därvid dessa attribut för var och en av de nämnda enheterna. 

Först efter en prövning av de olika arbetsmomenten för en så beskaffad 

rekonstruktion kan det praktiska genomförandet av kollegii förslag be

dömas. 

Den beskrivning, som kollegium lämnar i sin skrivelse, rörande 

metoden att verkställa den nämnda kompletteringen är ytterst knapp

händig. Härom anföres nämligen endast, att man avser att "genomgå ak

tiebolags-, handels- m.fl. register för tiden efter den 7 september 

1951 beträffande nystartade och avregistrerade företag. Därjämte gö-

res jämförelse med andra tillgängliga källor, såsom de för industri-

och sjöfartsstatistiken upplagda registren, kalendrar, matriklar o.d. 
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Med dylika kompletteringar torde det föreslagna registret vid tiden 

för dess färdigställande fylla rimliga krav på fullständighet". I" 

samband med kostnadsberäkningarna göres i förbigående utan närmare 

specificering ett uttalande om "infordring av behövliga kompletterande 

uppgifter från nystartade företag". I annat sammanhang namnes emel

lertid, att en korrekt branschgruppering kan erhållas för samtliga 

företag, såväl större som mindre, utan att näringslivet behöver be

lastas med någon särskild rapportering för detta ändamål. Det torde 

sålunda vara oklart, huruvida och i sådant fall på vad sätt avsikten 

är att registrera sådana förändringar, som röra bl.a. företagens 

branschangivningar och antalet sysselsatta, eller om i huvudsak blott 

en revision av själva beståndet åsyftas. 

Men även om endast det sistnämnda avses, torde det vara mycket 

vanskligt, att genom en framskrivning nå fram till ett betryggande 

resultat med anlitande av matrikel- och kalendermaterial m.m. Be

träffande ett stort antal små företagsenheter torde möjlighet icke 

föreligga att registervägen nå fram till aktualisering. Källmateria

len av detta slag kunna ha växlande aktualitet, och det torde bli 

svårt att anknyta beståndet till någon enhetlig tidsangivning. Risken 

för att efter aktualiseringen en del företagsenheter, som upphört 

med sin verksamhet, komma att stå kvar, torde vara betydande, då ut-

gallringen av sådana företag och särskilt de mindre enheterna på 

grundval av ett heterogent, ofullständigt och till tidsbestämningar

na ojämnt kalendermaterial icke blott måste bli tidsödande utan ock

så otillfredsställande. Såsom regel torde det nyssnämnda materialet 

icke heller vara så upplysande, att den för registret nödvändiga upp

delningen av företagsenheterna på firmor och arbetsställen kan genom

föras med tillgodoseende av rimliga säkerhetskrav. 

Oavsett framskrivningsmaterialets beskaffenhet är lönsamheten av 

en sådan aktualisering beroende av den tid framskrivningen omfattar 

och föränderligheten hos de element, som rekonstrueringen avser, I 
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förra fallet må erinras om att företagsräkningen hänför sig till 7 

september 1951, och att aktualiseringen knappast kan påbörjas förrän 

c:a 3 år därefter. I senare fallet kan omnämnas, att i rfas arbets-

givarregister, som likväl har ett större omfång, den årliga omsätt

ningen icke torde understiga 150 000 med ungefär lika många nytill

komna och avgångna enheter. Mot bakgrunden härav framstår utgallrings-

och kompletteringsarbetet såsom mycket betydande. Olägenheterna i 

detta avseende att bygga på ett utgångsmaterial av alltför föråldrat 

slag ha också bestyrkts av provundersökningar i samband med den nu 

pågående uppläggningen av detaljhandelsregistret för urvalskommuner

na, där man i avsaknad av annat underlag varit nödsakad att utgå 

från 1951 års uppgifter. 

Kunna sålunda erinringar i olika avseenden riktas emot sättet 

för rekonstruktionen av själva beståndet, tillkommer ytterligare, 

att revisionen icke utom i särskilda fall skulle komma att omfatta 

sådana förändringar för de två typerna av företagsenheter, som in

träffat t.ex. i fråga om branschtillhörighet och antalet sysselsatta. 

Beträffande nystartade företag anmäler kollegium visserligen sin av

sikt att införskaffa kompletterande uppgifter, men detta skulle ha 

till konsekvens, att bestämningar, som röra branschkategori, stor

leksklass m.m., ibland skulle komma att hänföra sig till september 

1951 och ibland till kompletteringsdatum. 

Uppenbart är, att ett på så sätt upprättat register skulle trots 

ett tidsödande och kostsamt revisionsarbete komma att i olika avseen

den sakna en fast tidsangivning, att särskilt beträffande mindre fö

retagsenheter risken för ineffektiv utgallring av nedlagda och otill

fredsställande registrering av nytillkomna företag är betydande, att 

uppdelningen av företagsenheterna på de två typerna firma och arbets

ställe icke kan säkerställas samt att beträffande viktiga attribut, 

som karakterisera dessa enheter, registret skulle komma att innehålla 

omväxlande aktuella och inaktuella uppgifter. Såsom underlag för ut-
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väljande av företag enligt stickprovsmetod skulle i själva verket fö

retagsrakningen i sitt ursprungliga skick med hänsyn till sin enhet

liga tidsangivning vara att föredraga framför ett så beskaffat regis

ter som det nyssnämnda. Att observera är vidare, att ett genomförande 

av alternativ III icke kan lösa frågan om hur förnyelsen av regist

ret skall ske. 

De ovan återgivna svårigheterna att genom en framskrivning sätta 

företagsräkningens material i sådant skick, att det skulle lämpa sig 

såsom underlag för ett aktuellt företagsregister, böra likväl icke 

hindra, att detta material tas i anspråk vid registeruppläggningen i 

de delar, där det kan komma till nytta. Såsom ett exempel i detta av

seende har i samband med redovisningen av alternativ II pekats på de 

koder, som ange företagens branschtillhörighet. Fördelen med en över

föring av dessa koder till registermaterialet får emellertid vägas 

emot de störningar vid överföringen, som uppkomma därigenom att verk

samheten under den förhållandevis långa tid, som förflutit, i många 

fall kan ha ändrat karaktär. 

Alternativ IV (Övriga material). 

Under alternativ IV lämnas redovisning för sådana material, som 

i ena eller andra avseendet ha anknytning till företagsregistrets in

nehåll men som av olika anledningar icke inta samma förgrundsställning 

som tidigare omnämnda vid bedömandet av material, lämpliga såsom un

derlag för ett sådant register. Redovisningen har gjorts ganska kort

fattad, eftersom arbetsmarknadsstatistikkommittén redan behandlat för

utsättningarna i dessa avseenden. I ett fall ha likväl dessa förut

sättningar granskats mera ingående, nämligen i fråga om det nya upp

bördsregister, som skall föras av postverkets skatteavdelningar i re

sidensstäderna. Vid tidpunkten för kommittéförslagets överlämnande 

var detta register ännu icke slutgiltigt utformat, och något beslut 

om upprättande av ett dylikt register förelåg icke. 
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A. Uppbördsregistret. Registret har tillkommit för att möjlig

göra en löpande kontroll av arbetsgivarnas inbetalningar av käll-

skatt. Bestämmelserna om registreringen återfinnas i 50 § 2 mom. kun

görelsen den 16 oktober 1953 (nr 628) med vissa föreskrifter angåen

de tillämpningen av uppbördsförordningen den 5 juni 1953* Där före-

skrives följande: 

"Skatteavdelning vid postkontor skall tilldela varje arbetsgiva

re, vilken har att redovisa genom skatteavdrag innehållen skatt till 

skatteavdelningen, ett särskilt redovisningsnummer som av arbetsgi

varen angives vid skatteinbetalning. För varje sådan arbetsgivare 

upprättar skatteavdelningen ett registerkort, som översändes till ve

derbörande lokala skattemyndighet. 

Det åligger lokal skattemyndighet tillse, att såvitt möjligt 

alla arbetsgivare med minst två arbetstagare registreras. Kommer till 

myndighetens kännedom att även annan arbetsgivare än sådan, för vil

ken registerkort upplagts, skall redovisa genom skatteavdrag innehål

len skatt till skatteavdelningen eller att i registret upptagen ar

betsgivare upphört med sin verksamhet, skall anmälan härom göras till 

skatteavdelningen." 

Registret omfattar arbetsgivare med minst 2 stadigvarande an

ställda, och redovisningsenheterna utgöras av vederbörande avlönings-

ställen, vilka förses med löpande numrering. Följande data registre

ras: firmanamn jämte innehavarens namn och titel, bostadsadress, post

adress och telefon samt antalet arbetstagare. 

Registret upprättas på grundval av de arbetsgivarförteckningar, 

som de lokala skattemyndigheterna skola insända till riksförsäkrings-

anstalten. I sitt cirkulär till skatteavdelningarna anför general-

poststyrelsen härom bl.a.: "Skatteavdelningarna torde för sitt arbete 

behöva ett numeriskt och ett alfabetiskt register över arbetsgivarna. 

Dessa register synas böra bestå av två vertikala kortregister, vilka 

utskrivas enligt arbetsgivareförteckningarnas uppgifter. I den mån 
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ske kan kompletteras det sålunda upplagda kartoteket med kort för ar

betsgivare, som icke återfinnas i arbetsgivareförteckningen, men för 

vilka adressuppgifter på annat sätt kunna erhållas. Två registerkort 

och en gummerad adressremsa kunna medelst kopiering erhållas i en och 

samma utskrift." För aktualiseringen av registret vid dess första 

uppläggning ha arbetsgivarna tillställts ett anmälningskort, å vilket 

erforderliga uppgifter skola meddelas till skatteavdelningarna. Den 

årliga kompletteringen är avsedd att ske genom de lokala skattemyn

digheterna, d.v.s. samma myndigheter, som på grundval av arbetsgivar-

uppgifterna å mantalsblanketten ha att upprätta och till rfa insända 

arbetsgivarförteökningarna. 

Med hänsyn till de väsentliga skiljaktigheter, som föreligga mel

lan materialens beskaffenhet, kan det nya uppbördsregistret icke i-

frågakomma som underlag för ett allmänt företagsregister. Man uppmärk

sammar i detta sammanhang bl.a., att uppbördsregistret begränsar sig 

till enheter med minst 2 anställda, att avgränsning av sådan verksam

het, som gäller rörelse, icke kan göras, att branschangivning (från

sett firmanamnet) och sysselsättningsuppgifter för anställd personal 

helt saknas samt att redovisningsenheten avlöningsställe icke ger 

täckning för företagsregistrets båda enheter firma och arbetsställe. 

Begränsningen i uppbördsregistrets användbarhet för uppläggningen av 

ett företagsregister framgår bl.a. därav, att uppbördsregistret en

dast innehåller vissa summariska uppgifter hämtade ur rfas material 

eller samma material, som i alternativ II gjorts till föremål för när

mare granskning med hänsyn till dess utnyttjande för ifrågavarande än

damål. 

Indirekt kan likväl den fortlöpande kompletteringen av uppbörds-

registret, som är avsedd att ske genom de lokala skattemyndigheternas 

försorg, komma att i gynnsam riktning påverka motsvarande komplette

ring för företagsregistret, därest detta kommer att bygga på rfas ma-
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terial. Man bör nämligen kunna räkna med att den granskningsverksam

het, som gäller arbetsgivaruppgifterna på mantalsblanketten, kommer 

att skärpas, då beskaffenheten hos dessa får en alltmera ökad bety

delse genom att i icke ringa mån kunna påverka registreringsresulta

tet för såväl uppbördsregistret som rfas förteckningar och därmed 

också företagsregistrets uppställningar. 

B. (Återstående material.) Bland material, som allmänt sett skul

le kunna tjäna som underlag för ett företagsregister, ingå också de 

skattedeklarationer, som lämnas av fysiska och juridiska personer 

med inkomst av rörelse. Frånsett att detta material är mycket svår

åtkomligt med hänsyn till det löpande taxeringsarbetets behov att 

ständigt ha tillgång till materialet, skulle i sådant fall tillkomma 

ett synnerligen omfattande arbete med insamling av kompletterande 

uppgifter beträffande arbetsställen och arbetskraft m.m. Från sådana 

synpunkter torde ett utnyttjande av deklarationsmaterialet sakna rea

litet i detta sammanhang. 

Beträffande andra registermaterial, såsom aktiebolags-, före

nings- och försäkringsregistren m.fl., gäller, att de ha partiell ka

raktär eller eljest icke äro tjänliga såsom underlag för den speciella 

registertyp, som här avses. 

I samband med redovisningen av sitt samråd med näringsrättsut

redningen anger arbetsmarknadsstatistikkommittén de skäl, som föran

leda, att handels- och näringsregistreringen icke kan tillgodose före

tagsregistrets behov av uppgifter i olika avseenden. Dessa skäl äga 

alltjämt giltighet. 

Sammanfattning av alternativen. 

I det föregående har redogjorts för olika alternativ för upplägg

ning av ett företagsregister, och här nedan göres en jämförelse mel

lan deras lämplighet för ändamålet. 

Under alternativ IV redovisade material, bland vilka det nya 
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uppbördsregistret också är inbegripet, lämna icke tillräckligt under

lag för ett allmänt företagsregister. 

Alternativ III (företagsräkningen) erbjuder den fördelen, att 

materialet praktiskt taget täcker innehållet i ett företagsregister, 

men såsom oeftergivlig förutsättning ingår, att såväl befintliga fö

retagsenheter som de bestämningar, som karakterisera dessa enheter, 

aktualiseras. Med hänsyn till den tid, som förflutit från räknings

datum, föränderligheten i fråga om beståndets sammansättning och de 

karakteriserande bestämningarna samt beskaffenheten hos de material, 

som stå till buds för aktualiseringen, måste denna bli både tidsödan

de och otillfredsställande. Utan en ny hänvändelse till företagen med 

begäran om uppgifter torde med undantag för enstaka företagsgrupper, 

t.ex. industriföretagen, uppgifterna icke kunna bringas i sådant 

skick, att de tillgodose företagsregistrets krav i olika avseenden. 

Nackdelarna framstå sålunda såsom större än fördelama. 

Förutsättningarna för genomförandet av alternativ I (kommitté

förslaget) ha bl.a. genom omläggning av uppgifterna till mantalsskriv

ningen och vidgade krav i fråga om registrets förnyelse förändrats. 

Genom att företagsredovisningen alltmera förskjutits till arbetsgivar-

uppgifterna för olycksfallsförsäkringen, framstå dessa uppgifter ef

ter viss komplettering såsom bättre lämpade att utnyttjas för det av

sedda ändamålet. Motiveringen för en helt fristående uppläggning, så

som kommittéförslaget förutsätter och som med hänsyn till vissa ar

betsrutiner kan ha sina fördelar, har på grund av dessa ändrade för

hållanden icke samma bärkraft som tidigare. Vid jämförelse mellan al

ternativ I och II synes det sistnämnda vara att föredraga. 

Fördelarna med alternativ II (rfas material) äro i första hand 

följande. Underlaget utgöres av ett aktuellt material, som till en 

del är färdigpreparerat och vidare inbegriper en särskild rapportgiv-

ning i efterhand, som möjliggör införskaffande av kompletterande upp

gifter. Omläggningen av mantalsuppgifterna och tillblivelsen av upp-
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bördsregistret ökar användbarheten med hänsyn till minskad risk för 

dubbelföringar och skärpt förhandsgranskning av materialet, fin kon

tinuerlig övergång från uppläggning till förnyelse är säkerställd. 

Ett realiserande av förslaget skulle vidare innebära en samordning 

av de tre större företagsregistreringarna inom landet, rfa-regist-

reringen, uppbördsregistret och det allmänna företagsregistret, så 

långt en sådan samordning med hänsyn till de olika ändamål, som re

gistren avse att tjäna, förmår sträcka sig. Såsom förutsättning in

går likväl, att särskilda anordningar träffas på sätt som beskrivits 

i det föregående vid redogörelsen för alternativ II. 

Kapitel IV. Registrets tekniska anordnande. Pörläggningsfrågan. 

I kapitel II har redovisning lämnats för de olika verksamhetsom

råden, inom vilka ett allmänt företagsregister skulle komma att ut

nyttjas. Redovisningen grundade sig på en inventering av uppgifter 

om och från företag, dels i form av redan befintliga eller planerade 

register över företag för administrativa eller statistiska ändamål, 

dels såsom fristående uppgifter ingående i olika statistikgrenar. 

Med ledning härav kunde registrets omfattning och innehåll närmare 

bestämmas. 

Från dessa utgångspunkter har i kapitel III en undersökning 

gjorts rörande de olika alternativ, vilka kunna ifrågakomma för upp

läggning och förnyelse av ett företagsregister. Centralbyrån har ef

ter samråd med olika myndigheter funnit, att det alternativ, som ut

går från rfas material såsom underlag (alternativ II), av olika skäl 

äger företräde framför övriga alternativ. Vid det förslag till re

gisteruppställningar, som här följer, har centralbyrån utgått från 

detta förslag. Den tekniska ntformningen har icke kunnat slutföras i 

alla detaljer, utan centralbyrån förutsätter, att överläggningar här-

•m sedermera tas upp i samband med planeringen av uppläggningsarbetet. 

Registret förutsattes komma att i huvudsak omfatta rörelse i kom-
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munalskattelagens mening och därmed jämförlig verksamhet bedriven av 

stat och kommun. Redovisningsenheterna utgöras av firma och arbets

ställe, och denna indelning genomföres i förekommande fall oberoende 

av företagets storleksklass. Registret, i vilket ingår två olika 

korttyper, firmakort och arbetsställekort, upplägges i form av ett 

hålkortsregister. Med hänsyn till att primärmaterial av skiftande 

slag ingå såsom underlag, föreslås, att alfabetisk stansning för namn 

och adress genomgående anordnas. 

Kortens utseende framgår av följande preliminära uppställningar. 

Firmakortet. 

1. Ägarens (firmans löpande nummer). 

2. Antal arbetsställen inom firman. 

3. Kodbeteckning för kommun. 

4. " " ägarekategori. 

5. " " bransch. 

6. Hela antalet vid samtliga arbetsställen sysselsatta personer. 

7. Kodbeteckning för storleksklass. 

8. Ägarens (firmans) namn och adress. 

Arbe^sställekortet. 

1. Ägarens (firmans) löpande nummer. 

2. Arbetsställets nummer ("filialnummer"), 

3. Kodbeteckning för län. 

4. " n kommun. 

5. " " del av kommun. 

6 " " ägarekategori. 

7. " " bransch. 

8. Hela antalet sysselsatta personer. 

9. Kodbeteckning för storleksklass, 

10. Arbetsställets beteckning och adress eller, då endast ett ar

betsställe finnes, ägarens (firmans) namn och adress. 



Vid uppdelningen av företagsenheterna efter firma och arbets

ställe är det främst tre typer av enheter, som behöva observeras, 

nämligen l) ensamma företag (företag utan lokal uppdelning av verk

samheten), 2) huvudföretag (företag med lokalt avskild filialverk

samhet) samt 3) filialer (företag underordnade ijkalt avgränsat hu

vudföretag). Den första gruppen representerar på en gång firma och 

arbetsställe (erhåller arbetsställekort), den andra gruppen likaså 

firma och arbetsställe (erhåller firmakort, eventuellt också arbets

ställekort) och den tredje gruppen arbetsställe (erhåller arbets

ställekort). 

I samband med planeringen av kodsättningsarbetet komma en del 

detaljfrågor upp till granskning, och härav kunna de ovan angivna 

hålkortsuppställningarna komma att påverkas. Bland sådana frågor 

märkas företagsenheter, som äro svåra att inpassa i systemet (skogs

bruket m.m.) och firmaenheter, där huvudkontoret är fristående från 

de lokala driftsställena, numreringen av företagsenheterna med hänsyn 

till andra material (rfas numrering) och frågan om sammansatt nummer

beteckning, branschangivning för firmaenheter med flera verksamhets

grenar (till en del en fråga om utrymme å kortet), begreppen syssel

satta (inkluderar företagaren) contra anställda, storleksangivningens 

anknytning till läget vid viss tidpunkt eller till ett medeltal, upp

delning av de anställda efter kön och efter yrkesställning, kortens 

tekniska uppställning med avseende på ordningsföljd m.m. 

Registret föreslås komma att bestå dels av ett huvudregister, 

vilket omfattar samtliga företagsenheter, som sysselsätta lejd ar

betskraft, dels av ett urvalsregister innehållande övriga företags

enheter. Hur begreppen företag med lejd arbetskraft och övriga före

tagsenheter därvid avgränsats framgår av alternativ II. Urvalsregist

ret anknytes till det kommunurval., som centralbyråns utredningsinsti

tut verkställt för statistiska ändamål och som bl.a. är avsett att 

användas för insamling av uppgifter från vissa företag i samband med 
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statistiken över levnadskostnader och detaljhandelsomsättning. 

Dessutom föreslås en supplementär uppställning av registerkor-

ten för samtliga företagsenheter tillhörande urvalskommunerna, var

vid korten utgöras av dels duplettkort till huvudregistret, dels 

korten tillhörande urvalsregistret (grupp A), 

Inom dessa register ingå de nyssnämnda firma- och arbetsställe

korten såsom två kortserier. Man kan likväl utgå ifrån, att i ur

valsregistret kommer att ingå endast en serie, eftersom några "fili

alkort n där knappast torde förekomma. Det kan vidare synas som om 

för enheterna i detta sistnämnda register storleksangivningen skulle 

bortfalla, eftersom gruppen i stort sett sammanfaller med företags

enheterna med 0 anställda. I registret ingå likväl också familjefö

retag av viss typ, där arbetskraften uteslutande utgöres av vissa 

familjemedlemmar. Dessa familjeföretag synas böra utmärkas genom 

kodbeteckning eller på annat sätt samt storleksangivas. 

Genom registrets anordnande i form av ett hålkortsregister kun

na medelst maskinell listskrivning förteckningar upprättas över re

gistret och dess innehåll. Den alfabetiska stansningen på arbets

ställe- och firmakorten gör det möjligt att utnyttja dessa för ut

skrivning av adresser vid statistiska och andra undersökningar. 

Tidpunkten för den första uppläggningen och tidsintervallet för 

registerförnyelsen behandlas i ett följande kapitel liksom även ar

betsrutiner och samordningsproblem i samband med uppläggningen och 

förnyelsen. De sistnämnda frågorna påverkas i viss utsträckning av 

vilket ämbetsverk, som kommer att omhänderha registrets skötsel, och 

centralbyrån tar därför först upp förläc^ningsfrågan. 

Såsom framgår av bilagan, som i tabellarisk form beskriver fö

rekomsten av uppgifter om och från företag inom den statliga verksam

heten, berör företagsregistrets användningsområde skilda ämbetsverk 

och däribland arbetsmarknadsstyrelsen (administrativ verksamhet, sys

selsättningsstatistik), kommerskollegium (produktionsstatistik av 
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olika slag m.m.), riksförsäkrings anstalten (administrativ verksamhet* 

olycksfallsstatistik), socialstyrelsen (sysselsättningsstatistik, 

lönestatistik, detaljhandelsomsättningsstatistik, levnadskostnads

statistik) samt statistiska centralbyrån (folkräkning, vinststati

stik, urvalsmetodik). Förläggningsfrågan bedömd från sådana synpunk

ter ger icke utslag för något bestämt ämbetsverk. I detta sammanhang 

bör också framhållas, att registrets placering till det ena eller 

andra ämbetsverket icke är ensamt utslagsgivande för vilket ämbets

verk, som i en given situation bör omhänderha en undersökning, där 

uppgifter från företagsregistret i en eller annan form behöva anli

tas. Denna fråga får bedömas från fall till fall med hänsyn till 

även andra omständigheter än registrets förläggning. 

Tyngre väger i detta sammanhang sådana faktorer som registerun

derlagets beskaffenhet, uppgiftsinsamlingens organisation och de tek

niska anordningarna för registrets uppläggning och löpande skötsel. 

Enligt centralbyråns här ovan redovisade förslag skulle registret be

stå av ett huvudregister och ett urvalsregister. Underlaget för hu

vudregistret utgöres i huvudsak av dels till mantalsblanketten (folk

bokföringen) förlagda uppgifter, dels rfas material. Underlaget för 

urvalsregistret utgöres av uppgifter, son äro avsedda att insamlas 

genom försorg av centralbyråns utredningsinstitut. Med hänsyn till 

källmaterial och uppgiftsinsamling framstå sålunda riksförsäkrings-

anstalten och statistiska centralbyrån såsom alternativa förlägg

ningsplatser. I tekniskt avseende kommer företagsregistret att bestå 

av ett hålkortsregister. För den löpande skötseln av detta register 

kunna sådana arbetsmoment förekomma, som kräva maskinell sammanställ

ning av gamla och nya hålkort och överföring av uppgifter från ett 

kort till ett annat. Härför erfordras tillgång till specialmaskiner. 

I detta avseende torde centralbyrån genom sin maskincentral vara för

sedd med den bästa utrustningen. 

Ytterligare en omständighet bör beaktas i samband med förlägg-
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ningsfrågan. Ett av de främsta motiven för upprättandet av ett all

mänt företagsregister är, att genom detta förutsättningar skapas att 

i härför lämpade fall ersätta totalundersökningar med urvalsundersök

ningar samt att, där urvalsundersökningar med företag såsom redovis

ningsenhet redan förekomma, åstadkomma en mera tillfredsställande me

tod för urvalet. Genom beslut av statsmakterna under innevarande år 

har inom centralbyrån upprättats ett utredningsinstitut med syfte 

att bl.a. utgöra ett rådgivande organ i metodfrågor beträffande 

stickprovsundersökningar. I årets statsverksproposition, där försla

get om utredningsinstitutet framlades, uttalade föredragande depar

tementschefen bl.a. (sid. 21, sjunde huvudtiteln): "Då den ifrågava

rande organisationen är avsedd att utnyttjas icke endast av central

byrån utan av den svenska statistikproduktionen i allmänhet, är det 

synnerligen angeläget, att då nya undersökningar planeras ett ingåen

de samarbete kommer till stånd mellan centralbyrån och den institu

tion, som avser att utföra undersökningen. Jag förutsätter därför, 

att i varje särskilt fall åtgärder vidtagas för att säkerställa, att 

ett sådant för ifrågavarande organisations rationella utnyttjande er

forderligt samarbete kommer till stånd." Såsom en elementär förut

sättning för ett sådant rationellt utnyttjande framstår, att utred

ningsinstitutet förfogar över de instrument, som måste tas i anspråk 

för att nämnda ändamål skall kunna tillgodoses. 

Vad som ovan anförts talar för att arbetsmarknadsstatistikkom

mitténs förslag i detta avseende, i vilket statistiska centralbyrån 

förordades såsom förläggningsplats och vilket på ett par undantag när 

icke heller mötte någon gensaga från remissinstanserna, är väl moti

verat. Till de samordningsproblem beträffande arbetsrutiner m.m., som 

vid en sådan förläggning l»ehöva lösas, återkommer centralbyrån i det 

följande. 
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Kapitel V. Företagsregistrets ställning till redan befintliga 

eller planerade register samt till statistikproduktion 

grundad på uppgifter från företag. 

Upprättandet av ett allmänt företagsregister bör, för att avsik

ten med registret skall förverkligas, få en betydande återverkan så

väl på redan befintliga eller planerade register över företag som på 

den statistikproduktion, som är grundad eller kommer att grundas på 

uppgifter från företag. I fråga om registren, vilka såsom tidigare 

påvisats ibland tjäna administrativa och ibland statistiska syften 

eller båda dessa syften i förening, gäller att undersöka, huruvida 

dessa helt eller delvis kunna ersättas av det nya registret eller 

om de alltjämt behöva bibehållas i oförändrad form. 

Den utvidgning av registerverksamheten i form av tillkomst eller 

planering av partiella register, som kunnat iakttagas under senare 

tid, bör ses mot bakgrunden av att tillgång till ett allmänt före

tagsregister saknats. Behovet av urvalsundersökningar inom de stati

stikgrenar, som bygga på uppgifter från företag, har tvingat fram 

denna utveckling. Endast i undantagsfall, där särskilda skäl så krä

va, synas likväl i fortsättningen delregister inom hithörande områden 

böra läggas upp, därest det allmänna registret kommer till stånd. Så

dana delregister äro i viss utsträckning ägnade att motverka de vins

ter man skulle göra vid en allmän registrering: enhetligheten i frå

ga om termer och begrepp äventyras, faran för dubbelstatistik ökas 

och samordningen av uppgiftslämnandet från de olika företagsenheterna 

försvåras. 

Efter genomgång och granskning med hänsyn till innehåll och ända

mål av de registertyper, som återgivas i bilagan, samt efter samråd 

med olika myndigheter har centralbyrån koiranit till följande uppfatt

ning om företagsregistrets ställning till de nämnda registertyperna. 

I fråga om de större registreringarna torde uppbördsregistret av 

skäl, som framgå av det föregående, icke annat än indirekt genom en 
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förbättring av kontrollmöjligheterna komma att påverkas. Med hänsyn 

till skiljaktigheterna i fråga om omfattning, redovisningsenheter och 

registreringsändamål m.m. torde rfas register och företagsregistret 

icke kunna omformas till ett enda register, men en samordning i ar-

betsbesparande syfte beträffande vissa arbetsmoment synes böra under

sökas. Denna gäller i första hand förutsättningarna att för gemensam

ma företagsenheter åstadkomma en enhetlig branschkodsättning m.m., 

som genom listskrivning eller hålkortsöverföring möjliggör ett utby

te av koderna sinsemellan. I förbigående må erinras om, att regist

reringen av juridiska personer numera upphört vid länsbyråerna för 

folkbokföringen. 

Med registreringar av den typ, som ingå i handels- och närings-

registren samt aktiebolags-, förenings- och försäkringsregistren tor

de företagsregistret endast ha indirekt beröring, och en samordning 

med dessa synes åtminstone för närvarande sakna aktualitet. 

En annan ställning intaga de företagsregister, som inom arbets

marknadsstyrelsen, kommerskollegium, socialstyrelsen och statistiska 

centralbyrån redan finnas eller planeras för olika ändamål. Dessa 

kunna ha ett administrativt eller statistiskt syfte, avse att möjlig

göra urval eller tjäna andra statistiska ändamål, och vid sidan härav 

utgöra adressregister. De tillhöra den typ av register, som det all

männa registret närmast ar avsett att kunna ersätta. Även om på nu

varande stadium slutgiltig ställning i de enskilda fallen icke kan 

tagas härtill av olika skäl,bl.a. med hänsyn till förnyelse-och komp-

letteringsfrågan för dessa register, får det likväl, om det allmänna 

registret kommer till stånd, anses såsom en tidsfråga, när dessa re

gister helt eller delvis kunna uppgå i detta register. Detta gäller 

de olika typerna av industriföretagsregister, detaljhandelsregistret 

och liknande register. Centralbyrån vill i detta sammanhang framhålla, 

att registrets tekniska uppläggning är sådan, att listskrivna för

teckningar över företagen, duplettkort och adressuppgifter vid behov 
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kunna erhållas genom registrets försorg. 

Ett allmänt företagsregister kommer att få konsekvenser icke 

allenast för registerföringen av företag utan i hög grad också för 

den statistikproduktion, som bygger på uppgifter från företag, även 

om verkningarna i detta avseende komma att inställa sig successivt. 

Såsom framgår av bilagan, är denna statistik av mycket mångsidig na

tur och inrymmer så omfattande grenar som bl.a. produktionsstatistik,, 

sysselsättningsstatistik, vinststatistik, lönestatistik och omsätt

ningsstatistik . 

Vid en granskning av konsekvenserna i dessa avseenden bör 

skillnad göras mellan å ena sidan registrets egenskap att utgöra ett 

instrument för att lösa metodfrågorna vid statistiska undersökningar 

och å andra sidan dess egenvärde i form av källmaterial för en lö

pande statistik i betydelsefulla hänseenden. Med den förra egenska

pen höra sådana konsekvenser samman som att, när läget så påkallar, 

en omprövning bör göras rörande lämpligheten av totalundersökning 

resp. urvalsundersökning, samt där en undersökning av sistnämnda typ 

redan ingår i programmet, rörande möjligheterna att ernå en förbätt

rad representativitet. Också en annan omständighet är att beakta i 

detta sammanhang. Centralbyrån utgår därvid ifrån - och att åtgärder 

vidtagas för att säkerställa en sådan anordning -, att praktiskt ta

get alla officiella statistiska undersökningar, där företagsuppgif

ter ingå, komma att i sitt inledande skede passera genom företagsre

gistret, eftersom detta innehåller de uppgifter, som möjliggöra, att 

en uppgiftsinsamling utan omgång kan genomföras. Därmed öppnas en 

möjlighet att på ett bättre sätt än tidigare kunna genomföra en så

dan rationalisering av uppgiftslämnandet från företagen, att, såsom 

tidigare anmärkts, bättre överensstämmelse i fråga om termer och be

grepp kan ernås, att dubbelstatistik undvikes etc. 

Registrets egenvärde såsom underlag för undersökningar inom oli

ka grenar av företagsstatistiken är betydande. Såsom konjunkturin-
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stitutet framhöll i sin framställning om ett företagsregister, kan 

bl.a. en bild av näringsgrupperingen och lokaliseringen av våra fö

retag erhållas genom ett sådant register. 

Kapitel VI. Första uppläggning och förnyelse. 
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I kapitel IV ha angivits de riktlinjer, efter vilka företagsre

gistret skulle läggas upp och förnyas, därest alternativ II lägges 

till grund för registeruppställningarna. I stora drag innebär detta 

alternativ, att vid den första uppläggningen en "stomme" till regist

ret upprättas, som därefter aktualiseras under det år registret skall 

tagas i bruk. Fördelen med en sådan anordning är, att avståndet mel

lan den tidpunkt uppgifterna avse, och den tidpunkt, då registret kan 

börja användas, kan avsevärt nedbringas. Stomme skulle upprättas för 

hela huvudregistret med undantag av den statliga sektorn. Denna sist

nämnda beståndsdel och urvalsregistret skulle läggas upp under aktua-

liseringsåret. 

Efter samråd med olika myndigheter och däribland riksförsäk-

ringsanstalten föreslår centralbyrån, att arbetet med upprättandet 

av stomme till registret påbörjas under senare halvåret 1954, varvid 

under samma år inkomna arbetsgivarförteckningar samt dagsverks- och 

löneuppgifter utgöra huvudsakligt underlag. Under år 1955 aktualise

ras stommen på grundval av det nya rfamaterialet för detta år, som 

då föreligger i visst omändrat skick och kan ställas till förfogande i 

form av kopiematerial eller annat fristående material. Parallellt här

med införskaffas uppgifter för den statliga sektorn och för urvalsre

gistret. Under angivna förutsättningar bör registret kunna tagas i 

bruk någon gång under senare halvåret 1955, vilket år sålunda blir 

fSrsta uppläggningsår. Beträffande nytillkomna större företagare tor

de likväl en efterhandskomplettering i någon utsträckning icke kunna 

undvikas. I detta sammanhang anser sig centralbyrån böra framhålla an

gelägenheten av att företagsregistret snarast möjligt koraner till 
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stånd. Planeringen och utformandet av viktiga statistikgrenar såscm 

lönestatistik, vinststatistik, detaljhandelsomsättningsstatistik, 

byggnadsstatistik, lagerstatistik m.m. kan icke ske på ett tillfreds

ställande sätt, om icke tillgång till ett företagsregister säker

ställes. 

Om uppläggningsarbetets praktiska utformande måste överlägg

ningar hållas mellan de olika myndigheter, som svara för uppgiftsin

samling och materialbearbetning. Här nedan följer en inventering an

gående viktigare förberedande åtgärder, arbetsrutiner och samord

ningsproblem. Denna inventering tar främst sikte på åtgärdernas be

skaffenhet och deras inordnande under det här ovan skisserade tids

schemat för registeruppläggningen. 

De material, som under hösten 1954 skulle tagas i bruk för upp

rättandet av stctnme till huvudregistret och som till största delen 

utgöres av rfas material och delmaterial tillhörande företagsräkning

en, torde vid denna tidpunkt utan att störande påverka annat löpande 

arbete kunna tagas i bruk för ändamålet. Stommen skulle ta formen av 

ett preliminärt stansningsunderlag, och de viktigare arbetsmomenten 

utgöra: avgränsning av företagsenheter tillhörande rörelse, Överfö

ring av namn- och adressuppgifter m.m. samt branschkodsättning. En 

fråga, som i detta sammanhang påkallar uppmärksamhet, är formen för 

dagsverks- och löneuppgifternas utnyttjande. 

För den aktualisering, som skulle äga rum under 1955, behöva i 

god tid under 1954 särskilda anstalter träffas. Hit höra bl.a. åtgär

der i samband med mantalsskrivningen och uppgiftslämnandet till denna 

hösten 1954. fin för uppbördsväsendet, olycksfallsförsäkringen och fö

retagsregistret gemensam angelägenhet är därvid att för säkerställande 

av fullständigheten hos vederbörande register åstadkomma en skärpt 

lokal granskning av arbetsgivaruppgifterna och med folkbokföringsmyn

digheterna diskutera riktlinjerna för en sådan; en annan fråga i det

ta sammanhang rör en mindre jämkning av formuläruppställningen till 
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arbetsgivaruppgifterna. En annan viktig angelägenhet är att säker

ställa, att de uppgifter cm verksamhetens art, som lämnas i arbets

givaruppgifterna bli så upplysande, att registrets krav på differen

tiering i detta avseende bli tillgodosedda. 

På grundval av arbetsgivaruppgiftsrna skola i anslutning till 

mantalsskrivningen de arbetsgivarförteckningar upprättas, som äro 

avsedda att användas bl,a. för aktualiseringen av registerstommen. 

Till åtgärderna på ett t?idigt stadium hör följaktligen att verkstäl

la en översyn av formuläruppställningen till arbetsgivarförteck-

ningen och av de anvisningar, som röra ifyllandet av dessa förteck

ningar; i förgrunden står därvid sättet för angivande av bransch 

och den anställda personalens sysselsättning, liknande är läget be

träffande de dagsverks- och löneuppgifter, för vilka blankettut-

sändandet påbörjas i slutet av år 1954. Med anlitande av dessa blan

ketter skola en del tilläggsuppgifter anskaffas, bl.a. de uppgifter, 

som möjliggöra en redovisning av såväl firma som arbetsställe. Blan

kettens praktiska utformning för att kunna inpassas i de olika ar

betsrutinerna, varvid bl.a. kan ifrågasättas en sådan uppställning, 

att uppgifterna till företagsregistret kunna avskiljas från övriga 

uppgifter, hör till förberedelseåtgärderna under 1954. Bland dessa 

ingå också att undersöka möjligheterna för en sådan samordning av ar

betsrutinerna, att dubbelarbete beträffande kodsättning m.m. undvi-

kes. 

.aktualiseringen påbörjas under förra hälften av år 1955 och kan 

beräknas sträcka sig in under senare halvåret, varigenom anslagsme

del för uppläggningen av registret även måste ställas till förfogan

de för budgetåret 1955/56. 

Såsom förut nämnts, tillkommer under aktualiseringsåret en fri

stående uppgiftsinsamling från statliga företag. Samma gäller också 

de uppgifter, som skola ingå i urvalsregistret. 

Största uppmärksamhet måste ägnas åt det praktiska utformandet 
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av metoderna för denna sistnämnda uppgiftsinsamling. Urvalsregistret 

inrymmer i huvudsak företagsenheter utan lejd arbetskraft, och dessa 

sammansättas till största delen av de minsta enheterna tillhörande 

handels- och hantverksföretagen. Erfarenheten visar, att en regist

rering av denna till numerären mycket omfattande grupp, vilken re

gistrering uteslutande skulle bygga på sekundärstatistiskt material 

(registeruppgifter, kalendrar, matriklar), skulle bli både omständlig 

och otillfredsställande; såsom hjälpmaterial kunna sådana uppgifter, 

i den mån de äga aktualitet, däremot ha stort värde. I valet mellan 

en hela landet omfattande registrering av dessa ofta svårbestämbara 

enheter, såsom förutsattes i alternativ I och III, och en till vissa 

urvalskommuner begränsad uppgiftsinsamling, som kan förmedlas och 

övervakas av härför lämpade ortsombud, anser centralbyrån den sist

nämnda metoden avgjort vara att föredraga icke minst ur säkerhets

synpunkt. Ctabudens uppgift blir närmast att sörja för det erforderli

ga kompletterings- och kontrollarbetet och att genom kontakter med 

lokala myndigheter och organisationer säkerställa, att granskningen 

av materialet blir tillfredsställande. Centralbyrån förutsätter, att 

såsom underlag för arbetet hjälpförteckningar upprättas, varvid olika 

material kunna tagas i anspråk för ändamålet. Bl.a. torde mantals

blanketternas uppgifter om personer, som genom sin yrkesangivning kun

na antagas vara självständiga yrkesutövare, ehuru de ej tillhöra ar-

betsgivaruppgifternas förteckningar över företagare, vara till väg

ledning i mänga fall och likaså taxeringslängdernas uppgifter em in

komst av rörelse. För detaljhandelns vidkommande tillkommer det nya 

detaljhandelsregistret såsom hjälpmaterial. Uppgiftsinsamlingens or

ganisation hör till de frågor, varom överläggningar måste föras med 

olika myndigheter, bl.a. de lokala skattemyndigheterna, och härvid 

kunna även erfarenheterna från den nu pågående detaljhandelsregist

reringen i urvalskommunerna bli av stort värde. 

Frågan om förnyelsen av registret måste till en del bedömas från 
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andra förutsättningar än dem arbetsmarknadsstatistikkommittén hade 

att utgå ifrån. Kommittéförslaget skilde på ett totalregister, som 

omfattade 3amtliga företagsenheter, och ett delregister, som omfat

tade företag med fem eller flera anställda. Det nya förslaget, som 

bl,a. betingats av samordningen med rfamaterialet, skiljer ut ett 

huvudregister och ett urvalsregister, mellan vilka gränsen i stort 

sett går mellan företag med och utan anställda. 

Såsom förut anmärkts, rönte arbetsmarknadsstatistikkommitténs 

förslag om en förnyelse av totalregistret vart femte år och delre

gistret varje år gensaga i ett flertal remissyttranden med hänsyn 

till att registerunderlaget för de minsta företagsenheterna ansågs 

komma att förlora sin aktualitet. Konjunkturinstitutet fann önsk

värt, att den totala revisionen ägde rum varje år, landsorganisatio

nen förordade komplettering årligen eller åtminstone vartannat år, 

arbetsmarknadsstyrelsen vart tredje år, socialstyrelsen "oftare än 

vart femte årn och kommerskollegium framhöll önskvärdheten av att 

registret åtminstone i vissa avseenden hölls fortlöpande aktuellt. 

Centralbyrån anser sig böra förorda, att förnyelsen av det tota

la registret, som inbegriper huvudregister (företag med lejd arbets

kraft) och urvalsregister, sker vart tredje år. Förnyelsen tar formen 

av en revision av samtliga i registret ingående uppgifter, och förfa

ringssättet blir därvid i huvudsak likartat med den i det föregående 

beskrivna aktualiseringen av "stommen" till registret och metoden i 

övrigt för införskaffande av uppgifter till detta. 

Behovet av att under mellanliggande år i ena eller andra avseen

det aktualisera uppgifterna står i nära samband med det behov, som 

föreligger att komplettera de partiella register, som redan finnas 

eller planeras och som det allmänna registret avser att ersätta. I 

kapitel III har centralbyrån erinrat om att den använda metoden för 

uppläggningen av registret ger utrymme åt olika former för en parti

ell aktualisering av registret. Möjlighet finnes sålunda, att såsom 
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arbetsmarknadsstatistikkommittén föreslog> lata den årliga förnyel

sen gälla endast företagen med minst fem anställda. £h annan möjlig

het är att begränsa aktualiseringen till urvalskommunerna och därvid 

till det supplementära registret, som i fråga om de ingående före

tagsenheterna har total karaktär. Med ledning härav skulle föränd

ringarna i företagsstrukturen kunna studeras år från år. Den tredje 

formen är att inskränka den årliga förnyelsen till en revision, som 

består i att nytillkomna företag registreras och sådana som upphört 

utgallras, medan registret i övrigt lämnas orubbat. Den sistnämnda 

formen synes äga viss aktualitet för detaljhandelsregistreringens 

vidkommande. 

Centralbyrån har velat peka på dessa alternativ men anser icke, 

att ställning nu kan tagas till det sätt, varpå revisionen bör göras 

under mellanperioderna. Bl.a. synas erfarenheterna av den första upp

läggningen först böra avvaktas. 

Kapitel VII. Kostnadsfrågor m.m. 

I kapitel VI har centralbyrån lämnat en detaljerad redogörelse 

för de arbetsåtgärder av olika slag, som äro erforderliga för upplägg

ningen av företagsregistret. I detta och andra sammanhang har central

byrån därvid framhållit, att vid planeringen av uppläggningsarbetet 

ingående överläggningar om arbetsrutiner och samordningsproblem måste 

äga rum mellan de myndigheter, som i ena eller andra avseendetberöras 

av uppläggningsarbetet. De resultat, vartill dessa överläggningar le

da, kunna komma att icke oväsentligt påverka den kostnadskalkyl, som 

för närvarande kan göras. 

När centralbyrån hår nedan gör en uppskattning av utgifterna för 

uppläggningen av registret, måste sålunda med hänsyn till ovanstående 

och andra skäl till denna fogas en reservation för de rubbningar inom 

förhållandevis vid marginal, som kunna komma att träffa denna prelimi

nära utgiftsstat. Kostnadsplanen har gjorts med den noggrannhet, som 
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omständigheterna medgiva, och med hänsyn tagna till de arbetsmoment, 

som ingå i uppläggningen. 

Beräkningarna begränsa sig i överensstämmelse med det förslag, 

som centralbyrån framlagt i kapitel VI, till de utgifter, som äro 

förenade med en första uppläggning av registret. Några kostnadsbe

räkningar i anknytning till de alternativa metoder, som i samma ka

pitel skisserats för en förnyelse eller komplettering av registret 

i dess helhet eller för delar av detsamma, ha ansetts sakna aktua

litet för närvarande. 

I kalkylen ingå icke några utgifter för en skärpt lokal gransk

ning av arbetsgivaruppgifterna i samband med arbetsgivarförteckning-

arnas upprättande och därmed jämförliga åtgärder. I den mån särskil

da utgifter för sådana ändamål skulle komma att utgå, belasta dessa 

samtliga de tre intressenter, som är beroande av att en tillfreds

ställande ragisterföring kommer till stånd, nämligen uppbördsväsen

det, riksförsäkringsanstalten och det allmänna företagsregistret. 

Vidare ha endast sådana kostnader räknats, som hänföra sig till 

uppläggningsarbetet. Utgifter för arbeten av service-natur, t.ex. 

att tillhandagå myndigheter eller andra med listskrivna förteckning

ar över företag eller med duplettkort, ingå ej i kalkylen. Samma gäl

ler i fråga om andra bearbetningar av maskinell art av de i regist

ret ingående hålkorten. Sålunda ingå ej några kostnader för én på re

gistret grundad statistisk redovisning av företagsstrukturen inom 

landet. 

På nuvarande stadium kan icke heller någon ekonomisk värdering 

göras av de vinster, som tillgången till ett allmänt företagsregis

ter skulle komma att innebära. Såsom närmare utvecklats i kapitel V 

bestå dessa vinster framför allt av att det allmänna registret bör 

kunna ersätta en del redan befintliga eller planerade partiella re

gister samt att den statistikproduktion, som grundas på uppgifter 

från företag, kan rationaliseras i olika avseenden. Även om man får 
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räkna med att vinsterna komma att inställa sig successivt, kan man 

med säkerhet utgå ifrån att betydande belopp härigenom efter hand 

kunna avräknas från de utgifter, som upprättandet av det allmänna 

registret för med sig. 

För att få underlag för kostnadskalkylen har centralbyrån verk

ställt en beräkning av det antal företagsenheter, som skulle komma 

att ingå i registret. I avsaknad av ett för en säker sådan beräk

ning lämpat material har endast en grov skattning av antalet kunnat 

göras. Centralbyrån räknar med att hela registret skulle komma att 

omfatta c:a 250 000 enheter, av vilka c:a 200 000 ingå i registret 

över företag med lejd arbetskraft (huvudregistret) och c:a 50 000 i 

urvalsregistret. Det supplementära urvalsregistret förutsattes kom

ma att bestå av c:a 100 000 enheter. 

Kostnadsberäkningarna ha verkställts med utgångspunkt från de i 

tidigare sammanhang omnämnda arbetsmoment, som ingå i uppläggningen 

och som i sina huvuddrag bestå av: 1) upprättande av "stomme" till 

huvudregister, 2) aktualisering av stommen, 3) uppgiftsanskaffning 

m.m. för statliga företag och 4) motsvarande anskaffning m.m. för ur

valsregistret. Såsom en särskild utgiftspost ingå kostnader, som hän

föra sig till den maskinella delen av uppläggningen. 

Bland viktigare arbetsuppgifter som ingå under mom. 1 märkas: 

sortering och granskning av material, avgränsning av företagsenheter, 

överföring av uppgifter av olika slag och från olika material samt 

kodsättningar av olika slag, I mom. 2 ingå granskning och efterkon-

troll, numrering av företagsenheter, revision av införda uppgifter 

samt kodsättningar av olika slag, i mom. 3 granskning, numrering, 

kodsättning m.m. samt i mom. 4 granskning och kcmplettering, upprät

tande av hjälpförteckningar samt i övrigt likartade uppgifter som i 

övriga moment med kodsättning m.m. 

Uppläggningsarbetet måste föregås av ett planeringsarbete med 

upprättande av arbetsrutiner, instruktioner och anvisningar, formu-
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läruppställningar och kodsystem m.m. För det ansvarsfulla arbetet 

härmed och med ledning av uppläggningsarbetet erfordras en förste 

aktuarie (Cg 29:29) under minst 1 1/4 år. Vid sin sida behöver han 

för övervaknings- och kontrollarbetet, som med hänsyn till arbets

uppgifternas skiftande beskaffenhet kräver kvalificerad arbetskraft, 

en amanuens (Gg 21:21) samt en kansliskrivare (Cg 15:18) under minst 

ett års tid. Man har i detta sammanhang också att räkna med att för 

kompletteringar o.dyl. skriftväxling med uppgiftslämnarna i viss ut

sträckning kommer att bli erforderlig. 

För det krävande kodsättningsarbetet, särskilt det som rör 

branschangivningen, är det angeläget att förvärva personal, som ge

nom sitt arbete vid folkräkning eller företagsräkning har förtrogen

het med de klassificeringsprinciper, som tillämpas vid näringsgrens

fördelning. Då sålunda nyanställning endast undantagsvis skulle fö

rekomma, har centralbyrån vid beräkningen av lönekostnaderna för bi

träde spersonal utgått från löneställningen Cg 8:10. Det centrala, 

till registermyndigheten förlagda biträdesarbetet för såväl huvudre

gistret som urvalsregistret har centralbyrån beräknat till 138 bi-

t rade smånader. 

För urvalsregistret tillkommer kostnader för uppgiftsinsam

lingen, vid vilken utredningsinstitutets ombud skulle tjänstgöra så

som förmedlande organ och vilken till innebörden närmare beskrivits 

i kapitel VI. Centralbyrån har beräknat kostnaderna härför till 

30 000 kronor. 

I maskinkostnaderna ingå stansning av hålkort samt kontroll av 

denna, utgifter för hålkort och duplettkort till dessa samt förva-

ringskostnader för registren (kortskåp). Sammanlagda utgifterna be

löpa sig till 60 000 kronor, av vilka 2 000 kronor utgöra merkostna

den för upprättandet av det supplementära registret. 

Bland expenser i övrigt utgör blankettkostnaden den största ut

giftsposten. Häri ingå bl.a. blanketter till stansningsunderlag, ar-
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betsgivarförteckningar, dagsverks- och löneuppgifter, fomulär till 

uppgifter från statliga företag samt hjälpförteckningar till urvals-

registret. Utgifter för lokal samt bränsle, lyse och vatten äro un

dantagna vid beräkningarna. 

Den kalkylerade utgiftsstaten för första uppläggningen av re

gistret utgör i anslutning till ovanstående följande. 

Avlöningskostnader för centrala arbetsuppgifter 145 000 kronor 

Uppgiftsinsamling för urvalsregistret 30 000 " 

Maskinkostnader 60 000 " 

Expenser i övrigt 15 000 " 

Summa 250 000 " 

Centralbyrån anser sig också i samband med specifikationen av 

utgiftsposterna böra understryka den preliminära karaktär dessa be

räkningar ha. Utgifterna förutsättas komma att fördela sig på bud

getåren 1954/55 och 1955/56 på så sätt, att av avlöningskostnaderna 

härovan c:a 100 000 kronor belöpa på det förra budgetåret och c:a 

45 000 kronor på det senare året samt av övriga utgifter c:a 62 000 

kronor på första och c:a 43 000 kronor på andra budgetåret. 

I kapitel VI har centralbyrån föreslagit, att registret skulle 

förnyas vart tredje år. Nästa uppläggning skulle i så fall äga rum 

år 1958. Någon förhandskalkyl av kostnaderna härför, knuten till en 

så avlägsen tidpunkt, har icke ansetts böra göras. Man kan likväl ut

gå ifrån att förnyelsekostnaderna komma att väsentligt understiga 

initialkostnaderna, eftersom det för uppläggning och förnyelse av

sedda materialet säkerställer en kontinuerlig och enhetlig registre

ring av förändringarna, I fråga om aktualiseringsmöjligheterna under 

mellantiden skulle en revision, som inskränker sig till en registre

ring av nytillkomna resp. utgallring av upphörda företag, hålla sig 

inom förhållandevis snäv kostnadsram. 

Vid jämförelse med arbetsmarknadsstatistikkommitténs beräkningar 

innebär den här gjorda kalkylen drygare kostnader. Härtill ha flera 
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omständigheter medverkat. För en tillfredsställande redovisning av 

de minsta företagsenheterna har centralbyrån ansett en ändring av 

metoden för uppgiftsinsamlingen erforderlig. Angelägenheten av att 

förvärva för kodsättningen lämpad arbetskraft har medfört, att kost

naderna för biträdespersonalen måst beräknas efter högre löneklass. 

Vissa led i uppläggningen har av centralbyrån bedömts såsom mera 

arbetskrävande än vad kommittén utgått ifrån. Vidare har alfabetisk 

stansning av kortmaterialet ansetts böra genomföras för samtliga fö

retagsenheter. 

Med kommerskollegii beräkning av kostnaderna för alternativ III 

föreligger icke någon möjlighet till jämfärbarhet. Såsom tidigare 

anmärkts, inskränker sig detta alternativ till en revision, som en

dast täcker vissa delar av registerinnehållet, lärtill kommer, att 

för en sådan jämförelse uppgifter post för post äro erforderliga an

gående de arbetsmoment, som ingå i den av kommerskollegium förut

satta framskrivningen av materialet. Den beskrivning, som i kommers

kollegii skrivelse lämnas om metoden för framskrivningen, ger icke 

underlag för någon kalkyl i detta avseende. 

I handläggningen av detta ärende ha förutom undertecknade del

tagit byråcheferna Sjöstrand och Hävermark. 

Stockholm den 19 december 1953. 

(Karin Kock) 

(Ivar Uhnbom) 



Bilada, 

Uppgifter om och från företag. 

Teckenförklaringar; Ab = arbetsställe, Ad = för administrativt ändamål, 
F = firma, St = för statistiskt ändamål. 

I. Registerföring 



2. 

Teckenförklaringar; Ab = arbetsställe, Ad = för administrativt ändamål, 
F = filma,St = för statistiskt ändamål. 



3. 

Teckenförklnringar; Ab = arbetsställe, ad = för administrativt ändamål, 
F = firma, St - för statistiskt ändamål. 



k. 

Teckenförklaringar: Ab = arbetsställe, Ad = för administrativt ändamål, 
F = firma, St = för statistiskt ändamål. 



5. 

Téckenförklaringar: Ab = arbetsställe, D = näringsgrensschemats detalj-
grupper, Ad = för administrativt ändamål, F = firma, H = näringsgrens
schemats huvudgrupper, St = för statistiskt ändamål, U = näringsgrens
schemats undergrupper. 

II. Statistisk redovisning 



6. 

Teckenförklaringar: Ab = arbetsställe, D * näringsgrensschemats detalj
grupper, Ad = för administrativt ändamål, F = firma, H = näringsgrens
schemats huvudgrupper, St = för statistiskt ändamål, U = näringsgrens
schemats undergrupper. 



7. 

Teckenförklaringar: Ab = arbetsställe, D * näringsgrensschemats detalj
grupper, Ad = för administrativt ändamål, F = firma, H = näringsgrens
schemats huvudgrupper, St = för statistiskt ändamål, U = näringsgrens
schemats undergrupper. 



s. 

Teckenförklaringar: Ab «= arbetsställe, D = näringsgrensschemats detalj-
grupper, Ad • för administrativt ändamål, F = firma, H = näringsgrens
schemats huvudgrupper, St = för statistiskt ändamål, U = näringsgrens
schemats undergrupper. 



9. 

Teckenförklaringar t Ab *= arbetsställe, D = näringégrensschemats detalj
grupper, Ad * för administrativt ändamål, F = firma, H = näringsgrens
schemats huvudgrupper, St = för statistiskt ändamål, U = näringsgrens
schemats undergrupper. 
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KOMMUNALSKATTERNA ÅR 1953 

av 

Kungl. Statistiska Centralbyrån 



Kungl. Statistiska Centralbyrån 
Avd. för finansstatistik 

Kommunalskatterna är 1953 

I efterföljande tabell meddelas preliminära uppgifter om skatteunderlag och kommunala skatter år 1953 i rikets lands
kommuner, köpingar och städer. En fullständigare redogörelse för de kommunala skatteförhållandena kommer att meddelas 
i Årsbok för Sveriges kommuner 1953. Beträffande uppgifterna i denna tabell må följande upplysningar meddelas: 

Uppgifterna om antalet skattekronor (kol. 2 och 3) omfatta såväl fastighets- som inkomstskattekronor på grund av de år 
1952 verkställda taxeringarna. Uppgifterna om utdebitering (kol. 4 och 5) avse de utdebiteringar, efter vilka bl.a. den preli
minära inkomstskatten (källskatten) för år 1953 uttages. I kol. 4 angives endast utdebiteringen till den borgerliga primär
kommunen, vilken i regel även innefattar skolväsendet. Undantag härifrån ha angivits i not. De i kol. 5 angivna beloppen av
se summan av utdebiteringen till borgerlig och kyrklig primärkommun, tingslag och landsting. Då en och samma (stor)kommun 
omfattar två eller flera församlingar, vilka var för sig beslutat skilda utdebiteringar, ingår i kol. 5 ett beräknat medeltal för 
de olika församlingarna inom kommunen. I de fall de angivna beloppen sålunda utgöra medeltal, har detta angivits i not. 

Beträffande den i kol. 5 ingående landstingsskatten lämnas härnedan uppgifter om den inom de särskilda landstingen be
slutade utdebiteringen. 

Stockholms län 3.40 kr Göteb. o. Bohus län 3.50 kr 
Uppsala " 4.25 " Älvsborgs " 3.00 " 
Södermanlands " 4.40 " Skaraborgs " 3.50 " 
Östergötlands " 4.50 " Värmlands " 3.70 " 
Jönköpings " 4.30 " Örebro " 3.80 " 
Kronobergs " 4.00 " Västmanlands " 3.80 " 
Kalmar läns norra 4.00 " Kopparbergs " 4.00 " 

" södra 4.00 " Gävleborgs " 4.00 " 
Gotlands " 5.60 " Västernorrlands " 5.00 " 
Blekinge " 4.25 " Jämtlands " 4.40 " 
Kristianstads " 4.00 " Västerbottens " 4.80 " 
Malmöhus " 4.20 " Norrbottens " 4.50 " 
Hallands " 4.10 " 

x) Utdebitering i vissa kommuner till järnvägsdistrikt ej inräknad. 



2. 

Antal skattekronor enl. taxeringen år 1952 samt samma år beslutad utdebitering 
per inkomst skattekrona 



3. 

Antal skattekronor enl. taxeringen år 1952 samt samma år beslutad utdebitering 
per inkomstskattekrona 



4. 

Antal skattekronor enl. taxeringen år 1952 samt samma år beslutad utdebitering 
per inkomstskattekrona 



5. 

Antal skattekronor enl. taxeringen år 1952 samt samma år beslutad utdebitering 
per inkomstskattekronor 



6. 

Antal skattekronor enl. taxeringen år 1952 samt samma år beslutad utdebitering 

per inkomstskattekrona 



7. 

Antal skattekronor enl. taxeringen ir 1952 samt samma år beslutad utdebitering 
per inkomstskattekrona 



8. 

Antal skattekronor enl. taxeringen år 1952 samt tamma ir beslutad utdebitering 
per inkomstskattekrona 



9. 

Antal skattekronor enl. taxeringen ir 1952 samt samma ir beslutad utdebitering 
per inkomstskattekrona 



10. 

Antal skattekronor enl. taxeringen år 1952 samt samma år beslutad utdebitering 
per inkomstskattekrona 



11. 

Antal skattekronor enl. taxeringen år 1952 samt samma år beslutad utdebitering 
per inkomstskattekrona 



12. 

Antal skattekronor enl. taxeringen ir 1952 tamt samma ir beslutad utdebitering 
per inkomstskattekrona 



13. 

Antal skattekronor enl. taxeringen år 1952 tamt samma år beslutad utdebitering 
per inkomsttkattekrona 



niHGL. STATISTISKA CEHTRi.I-ByRAlT 
Avd. fö r j o r d b r u k s s t a t i s t i k . 

/ .' ' 

För jordbruksprisutredningens räkning har statistiska central
byrån utfört en särskild bearbetning av uppgifterna till den re
presentativa arealinventeringen och kreatursräkningen den 5 juni 
1952. Avsikten därmed har varit att ge en av utredningen begärd 
fullständig fördelning på storleks grupper, efter åkerarealen, inom 
sju större produktionsområden och hela riket. Då resultaten därav 
torde vara av mer allmänt intresse, överlämnas härmed desamma i 
två tabeller. 

Vid den ursprungliga planeringen och uttagningen av urvalet 
för de representativa arealinventeringarna och kreatursräkningar
na var utgångspunkten, att urvalet skulle ligga till grund för skatt
ningar enbart för hela naturliga jordbruksområden. De nu skattade 
siffrorna för olika storleksgrupper kunna därför ej tillmätas samma 
tillförlitlighet som uppgifter för nämnda områden i deras helhet. 
För att ge en uppfattning om precisionen i de nu storleksgruppsvis 
skattade talen ha - för arealen vårvete och antalet kor - på grund
val av variansen i uppgifterna för de enskilda urvalsenheterna beräk
ningar utförts av medelfelet delsidön Skattade arealen våtvete och dels 
i det skattade antalet kor i olika storleksgrupper för område nr 3» 
Östgötaslätten och Yanerslätten. Såsom av följande tablåer framgår, 
är det relativa medelfelet för vårvete ganska stort i den lägsta 
storleksgruppen, vilket torde sammanhänga med vårveteodlingens spo
radiska förekomst och urvalets relativt obetydliga omfattning inom 
denna storleksgrupp} för övriga storleksgrupper däremot är medelfe
let avsevärt mindre och särskilt för hela området är medelfelet re
lativt litet. Det relativa medelfelet för kor är genomgående lägre 
än för vårvete, vilket förklaras av mindre variation i koantalet 
än i vårvetearealen^ särskilt gäller detta de lägre storleksgrupper
na. 

Medelfelet i de skattade arealerna vårvete inom olika storleks»-

grupper för -produktionsområdet "Östgötaslätten och Vänerslätten", 
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Medelfelet i det skattade antalet kor inom olika storleks

grupper för produktionsområdet "Östgötaslätten, och Yäner-

slätten". 

Stockholm den 4 mars 1953» 

På kungl, statistiska centralbyråns vägnar: 



K01TÖ1. STATISTISKA CENTRALBYRÅN 
Avd, fö r j o r d b r u k s s t a t i s t i k . 

P.M. 

angående .jordbrukarnas kontanta inkomster och u t g i f t e r 

å r 1951. 

I Kungl, Maj:ts proposition 319/1942 lämnades en redo

görelse för jordbrukarnas kontanta inkomster o ch utgifter 

under dels åren 1932, 1935 och 1937» dels åren 1938 och 

1940, grundad på bearbetningar av självdeklarationer, vilka 

beträffande de tre förstnämnda åren verkställts av 1938 

års jordbruksutredning och beträffande åren 1938 och 1940 

av statens livsmedelskommission. Denna redogörelse har se

dermera i Kungl. Maj:ts propositioner 246/1943, 253/1944, 

303/1945, 267/1946, 280/1947, 275/1948, 212/1949, 245/1950, 

207/1951 och 236/1952 kompletterats med liknande undersök

ningar för åren 1941-49, verkställda av statens livsmedels

kommission respektive statens jordbruksnämnd och för år 

1950 av statistiska centralbyrån. Genom Kungl. Maj:ts be

slut den 31 mars 1951 överflyttades bl.a. denna arbetsupp

gift från jordbruksnämnden till statistiska centralbyrån. 

Efter särskilt bemyndigande den 29 augusti 1952 har cen

tralbyrån nu utfört en motsvarande bearbetning av självde

klarationer, avseende inkomståret 1951, och i det följande 

framlägges en sammanfattande redogörelse för de härvid er

hållna resultaten. 

Material och metod. 

Såsom framgår av tabell 1 har för undersökningen av 

jordbrukarnas kontanta inkomster och utgifter år 1951 kun

nat utnyttjas sammanlagt 8 490 av jordbrukare avgivna själv

deklarationer fbjrav agaren, själv brukade gårdar. Samtliga 

dessa härröra, liksom fallet varit vid föregående deklara

tionsundersökningar, från brukningsenheter, som deltogo i 
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den av 1938 års jordbruksutredning verkställda undersök

ningen av jordbrukets driftsförhållanden. Sedan föregående 

år har antalet undersökta gårdar minskats med 257» vilka 

fördela sig på alla områden och inom dessa på samtliga 

storleksgrupper. Minskningen har orsakats dels av att läns

styrelserna av olika skäl ej kunnat avstå vissa deklara

tioner, dels av att gårdar bytt ägare eller utlämnats på 

arrende, på grund varav brukningsenheterna måst uteslutas 

vid denna bearbetning. Det skulle kräva omfattande under

sökningar för att nu i detalj bedöma verkningarna av dessa 

förändringar i primärmaterialets omfattning; de synas dock 

icke nämnvärt inverka på jämförbarheten med föregående års 

resultat. Deklarationsmaterialets relativa fördelning på 

olika storleksgrupper inom vart och ett av de tre huvud

områdena har, såsom framgår av tabell 2, endast obetydligt 

förändrats sedan föregående år. 

I detta sammanhang vill centralbyrån meddela, att det 

är ämbetsverkets avsikt, att med hjälp av primärmaterialet 

till 1951 års allmänna jordbruksräkning inom den närmaste 

tiden göra ett aktuellt, på modern samplingmetodik grundat 

urval av jordbruk, vilket i fortsättningen skall ligga till 

grund för undersökningar av detta slag. I samband härmed 

ämnar centralbyrån även i övrigt ompröva metoden för dessa 

undersökningar. 

Beträffande sättet för materialets bearbetning ha ut

förliga redogörelser lämnats i de ovan nämnda sammanfatt

ningarna av de föregående deklarationsundersökningarna. 

Såsom däri framhållits ha de ur självdeklarationernas A-

bilaga erhållna uppgifterna rörande jordbrukarnas kontanta 

inkomster och utgifter omräknats dels till totalsiffror 

för riket, dels till siffror per hektar jordbruksjord. Vid 

beräkningen av arealen jordbruksjord har arealen ängsmark 

omräknats till åker med ledning av den officiella stati

stikens uppgifter om avkastningen på åker och äng. Beräk

ningen av totalsiffrorna för riket grundar sig på en för 

varje särskild storleksgrupp och varje produktionsområde 

enligt den officiella jordbruksstatistikens indelning 

verkställd uppräkning av självdeklarationernas uppgifter. 

Härvid har förhållandet mellan å ena sidan den totala åker

arealen enligt 1944 års jordbruksräkning vid samtliga bruk-

ningsenheter inom respektive storleksgrupp och område samt 
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å andra sidan åkerarealen vid de undersökta brukningsenhe-

terna inom samma storleksgrupp och område tagits till ut

gångspunkt för omräkningen. 

Vid bedömningen av undersökningens resultat i vad av

ser kontanta inkomster och kostnader får beaktas, att den 

icke med säkerhet klargör den ekonomiska utvecklingen inom 

jordbruket, om man företager en jämförelse över en längre 

tidsperiod. Nu anfört förhållande beror på vissa inom 

jordbruket under senare tid försiggångna strukturella 

förändringar. För det första märkea här, att försäljnings-

inkomsternas andel av totalinkomsterna successivt ökats 

i samband med övergången från natura- till penninghushåll

ning. Samtidigt har deklarationen av försäljningsinkomster 

blivit fullständigare. Denna utveckling har varit särskilt 

markant i norra Sverige, I samband med utflyttningen av 

arbetskraft från jordbruket har vidare kontantlönernas an

del av de totala arbetskostnaderna (om i dessa senare 

även inräknas lön till brukarna själva) undergått en minsk

ning. Så har framför allt varit fallet inom det större 

och medelstora jordbruket. Ifrågavarande förhållanden med

föra, att sedan förkrigstiden dels skett en raskare steg

ring av jordbrukets kontanta inkomster än av dess totala 

inkomster, dels skett en långsammare uppgång av kontant-

lönerna i jordbruket än av de totala arbetskostnaderna. 

Undersökningsresultaten ge på grund härav icke en riktig 

bild av den totala inkomst- och kostnadsutvecklingen inom 

jordbruket på längre sikt. Deklarationsundersökningarnas 

brister i berörda hänseende hindra emellertid icke, att 

resultat av desamma komma till användning för många ända

mål, såsom specialundersökningar av olika slag för jord

bruk skalkylen, nämligen i fråga om vissa kostnadsposter, 

vilka äro av den natur, att de icke i nämnvärd grad in

flueras av förutnämnda strukturella förändringar inom 

jordbruket. Vid studium av resultaten från dessa undersök

ningar bör man vidare observera, att deklarationsundersök

ningarna avse kalenderår och att skogsbruket ingår däri, 

under det att den s.k, totalkalkylen för jordbruket avser 

produktionsår och ej tar hänsyn till skogsbruket. 

Ytterligars bör vid bedömningen av undersökningsresul

taten hänsyn tagas till att de i undersökningen ingående 
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egendomarna genomsnittligt taget torde representera en 

något högre produktionsförmåga och mera rationella åvL£%B>-

förhållanden än genomsnittsjordbruket. Till följd härav 

torde dö vid undersökningen erhållna totalbeloppen för 

såväl inkomster som utgifter vara något för höga. Deras 

huvudsakliga uppgift är emellertid att avspegla de från 

år till år inträffade förändringarna i jordbrukarnas kon

tanta inkomster och utgifter och icke att ange dessa pos

ters absoluta storlek. 

Det bör ytterligare beaktas, att brukningsenheter med 

mindre än 2 hektar åker icke ingå i det bearbetade matepia-

let. Likaså bör framhållas, att vid upprättande av själv

deklaration inom jordbruket den s.k, kontantprincipen 

tillämpas. Då hänsyn sålunda icke tages till eventuella 

lagerbehållningar vid beskattningsårets början och slut, 

kan nettointäkten av jordbruksfastighet enligt deklara

tionsuppgifterna växla mera från år till år än vad som 

eljest skulle varit förhållandet. 

I tidigare års redogörelser har 1938 använts som bas

år. De ovan nämnda strukturella förändringarna ha emeller

tid nödvändiggjort valet av ett senare jämförelseår. I 

avvaktan på att nytt basår skulle fastställas för jord

brukskalkylen, ansågs det lämpligt, att år 194-6 tillsvi

dare i tabellerna användes som utgångspunkt för jämförel

serna. Detta system har använts vid undersökningarna för 

åren 1949 - 1951. I samband med kommande omläggning av 

dessa undersökningar torde år 1950 i fortsättningen bli 

basår i anslutning till att produktionsåret 1950 - 1951 

kommer att användas vi jordbrukskalkylen. Tabellerna i 

föreliggande redogörelse lämna uppgifter för åren 1946 

OCh 1949 - 1951. Textframställningen behandlar emellertid 

i det stora hela endast utvecklingen mellan åren 1950 och 

1951. 

Jordbrukets kontanta inkomster. 

Resultaten av den beräkning av jordbrukarnas samman

lagda kontanta inkomster under år 1951, som verkställts på 

.grundval av de på självdeklarationernas A-bilaga lämnade 

uppgifterna, redovisas i tabellerna 3 och 4. I tabell 3 

återgivas för hela riket och de tre stora huvudområdena -

gödra och mellersta Sveriges slättbygder samt skogs- och 
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dalbygder och norra Sverige - de t i l l t o t a l s i f f r o r upp~ 
räknade inkomstbeloppen, och i t a b e l l 4 ha dessa omräk
n a t s t i l l indexta l med 1946 och 1950 som baså r , I ans lu t 
ning t i l l Å-bilagans upps tä l ln ing ha inkomsterna förde
l a t s på följande pos t e r : spannmål och f rövaror ; socker
be to r ; p o t a t i s jämte r o t f r u k t e r , grönsaker och t rädgårds
produkter j hö jämte halm och grönfoder; häs t a r och nö t 
k r e a t u r ; svin och g r i s a r ; f jäderfä och ägg; mjölk och 
produkter därav, de ls vid leverans t i l l mejer i , de ls vid 
annan fö r sä l j n ing ; diverse produkter ( får och g e t t e r , 
f i sk och v i l t , l i n , u l l , hudar och skinn m.m.); inkomster 
av skogsbruk; arrenden och avgälder ; diverse inkomster 
(körs lo r , uthyrning av maskiner och dragare; försä l jn ing 
av döda y t t r e i nven t a r i e r samt av s t en , g rus , torv m.m., 
e r sä t tn ing för vägunderhåll och andra ej annorstädes upp
tagna inkomstposter) . 

Såsom framgår av t a b e l l 3 ha jordbrukarnas sammanlag
da kontanta inkomster år 1951 beräknats t i l l 4 486.6 
m i l j . kronor. Inkomstsumman för år 1950 uppskattades t i l l 
3 737.0 m i l j . kronor. I jämförelse med år 1950 före l igger 
sålunda en ökning med 749.6 m i l j . kronor e l l e r med 20.1 
procent . 

Av den sammanlagda inkomstsumman härrör över hälf ten 
e l l e r 2 474.9 m i l j . kronor (55.1 procent) från f ö r s ä l j 
ning av animaliska produkter , medan inkomsterna av vege
t a b i l i s k a produkter uppgå t i l l 842,8 mil j kronor (18.8 
p rocen t ) . Inkomsterna av skogsbruk ha för år 1951 beräk
na t s t i l l 977.2 m i l j . kronor (21.8 procen t ) . Dessa t r e 
grupper av inkomster omfatta nära 96 procent av samtliga 
inkomster. 

I förhållande t i l l år 1950 Ökade inkomsterna av för 
sålda jordbruksprodukter med 220.4 m i l j . kronor e l l e r 
7 .1 procent . Härav kommer s t ö r s t a delen på animaliska 
produkter , nämligen 208.3 mil j .kronor (ökning 9.2 procent) 
och på vegetab i l i ska produkter endast 8.5 m i l j . kronor 
(ökning 1.0 p rocen t ) . Skogsinkomsterna ha under år 1951 
ökat med ej mindre än 501.4 m i l j . kronor, motsvarande 
105.4 procent . 

Ökningen mellan åren 1950 och 1951 i försäl jningen 
a** animaliska produkter , 208.3 m i l j . kronor, fördelar s ig 
med 92.1 m i l j . kronor på po sten' ' 'hästar och nö tk rea tu r , 
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69.7 milj. kronor på posten svin och grisar, *?.9 milj. 
kronor på posten1fjäderfä och ägg"samt 38 i6 milj i kronor 
på po sten "mjölk." 

Relativt sett innebära dessa tal en ökning i fråga 
om samtliga animaliska produkter med som förut nämnts 
9.2 procent samt i fråga om hästar och nötkreatur 20.1 
procent, svin och grisar 17.1 procent, fjäderfä och ägg 
5.9 procent samt mjölk 3.0 procent. 

ökningarna under år 1951 i inkomsterna av animalier 
äro i första hand ett resultat av under året inträffade 
mer eller mindre starka prishöjningar på de olika pro
dukterna. Endast i fråga om slakten märktes en ökning av 
produktionen. Sålunda var slakten av storboskap betyd
ligt större än under år 1950, men även för andra djurslag, 
utom svin och får, förelåg en ökning. 

Beträffande inkomsterna från försålda vegetabiliska 
produkter märkes ökning främst för posten potatis m.nu, 
som stigit med 15«8 milj. kronor (13*6 procent)* men även 
posten*hö, halm och grönfoder har ökat, nämligen, med 3.0 
milj, kronor (20,7 procenfc). Däremot ha inkomsterna av 
spannmål och frövaror samt sockerbetor minskat under 
året. Sålunda redovisas en nedgång för spannmål och frö
varor med 6.9 milj. kronor (1,2 procent) och för socker
betor med 3.4 milj kronor (2.7 procent)* 

Inkomstminskningen av spannmål och frövaror samt 
sockerbetor sammanhänger med det under år 1951 försämra
de skördeutfallet för brödsäd och sockerbetor . I detta 
sammanhang må erinras om de svåra svartrostskadorna på 
vetet. Prishöjningar förekommo under år 1951 även för 
olika vegetabilier. Starkast synes prishöjningen ha varit 
för potatisen, som trots obetydligt större skörd än år 
1950, gav den största Ökningen i inkomsterna. 

Inkomsterna av skogsbruk ha (efter år 
1946 årligen undergått viss minskning. Såsom i föregående 
års redogörelser framhållits, kännetecknades nämnda år av 
ett toppläge i fråga om skogsinkomster, orsakat av pris
stoppets upphävande den 1 juli 1946 och i samband där
med ökning av avverkningarna} omläggningen av taxerings
förfarandet torde även ha medverkat. Nedgången från år 

1947 till år 1948 berodde främst på en minskning av de 
avverkade kvantiteterna, föranledd av awerkningspliktens 
upphävande sommaren 1948. Den fortsatta minskningen 
under åren 1949 och 1950 torde i första hand 
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sammanhänga med de prissänkningar på massaved, som fö re -

kommo under år 1949 och som blevo bestående under s tör re 

delen av år 1950. 

Under år 1951 ha skogsinkomsterna å t e r s t a rk t ökat 

och i jämförelse med år 1950 mer än fördubblats . Skogs

inkomsternas u tveckl ing under de senaste åren framgår av 

nedanstående sammanställning. 

Inkomster av skogsbruk. 

År Milj .kronor Index 

1946 587.1 100 

1949 482.1 82.1 

1950 475.8 81.0 

1951 977.2 166.4 

Orsaken till den starka ökningen av skogsinkomster

na under år 1951 är de kraftiga prisstegringar på skogs

produkter, främst massaved men även brännved och sågtim-

mer, som ägde rum särskilt under årets senare hälft och 

som stimulerade till ovanligt stora avverkningar. Under 

detta år synas även ovanligt stora skogsposter ha för

sålts på rot. 

De nu anförda siffrorna avse riket i dess helhet. 

Mellan de olika områdena föreligga vissa olikheter. I jäm

förelse med år 1950 har norra Sverige den största ökningen 

av jordbrukets samtliga kontanta inkomster, nämligen 37.6 

procent, under det att inkomstökningen i södra och meller

sta Sverige är 28.1 procent för skogs- och dalbygderna och 

11.0 procent för slättbygderna. Enligt tabell 4 förklaras 

den gynnsamma utvecklingen inom samtliga områden främst 

av starkt ökade skogsinkomster. Inkomsterna av försålda 

vegetabiliska produkter ha ökat med 16.7 procent i norra 

Sverige, under det att södra och mellersta Sveriges slätt

bygder visa obetydlig ökning samt skogs- och dalbygderna 

3.7 procent minskning. Inkomsterna av animaliska produkter 

däremot ha ökat i ungefär samma omfattning i hela landet. 

Förskjutningarna i de viktigaste inkomstposternas 

inbördesbetydelse belysas närmare av följande sammanställ

ning av deras procentuella andel av jordbrukets sam

manlagda kontanta inkomster enligt självdeklarationerna: 
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1946 1949 1950 1951 

Vegetabiliska produkter 19.3 22.7 22.3 18J8 

Animaliska produkter 54.9 58.7 60.7 55.1 

Skogsbruk 19.7 13.7 12.7 21.8 

Diverse inkomster 6,1 4.9 4.3 4.3 
I I l» l»l •!•—II III.»— I W ^ W I I I II IPI» W H I H M WII I -» « l . W « W > " » l l »•"— ••'" 

Samtliga kontanta 
inkomster 100.0 100.0 100.0 100.0 

Den s tarka ökningen av skogsinkomsterna s ä t t e r sin 
prägel på denna fördelning för år 1951} den v i sa r l i khe t 
med motsvarande s i f f r o r för år 1946 med dess r e l a t i v t 
s to ra skogsinkomster. 

De vegetabi l i ska respekt ive animaliska produkternas 
andel s tor leksgruppsvis i inkomsterna av samtliga f ö r s å l 
da jordbruksprodukter belyses i t a b e l l 5 . I denna fram
t r äde r t y d l i g t det kända fö rhå l l ande t , a t t de v e g e t a b i l i s 
ka produkternas r e l a t i v a betydelse ökar s t a rk t med s t i 
gande egendomsstorlek samt a t t den genomgående är s törre 
inom slät tbygderna i södra och mel lers ta Sverige än i 
skogs- och dalbygderna och i norra Sverige. 

Göres en uppdelning av samtliga kontanta inkomster 
och av försäljningsinkomsterna på r i k e t s t r e huvudområ
den e rhå l l e s följande procentuel la fördelning: 

1946 1949 1950 1951 
Samtliga kontanta inkomster 

Södra och mel lers ta Sveriges 
s lä t tbygder 50.9 54.2 54.7 50.6 
Södra ooh-mellersta Sveriges 
skogs- och dalbygder 31.8 31.0 31.5 33.6 
Norra Sverige 17.3 14.8 13.8 15.8 

Hela r i k e t 100.0 100.0 100.0 100.0 

Inkomster av försålda jordbrukaprodukter 

Södra och mellersta Sveriges 

s lä t tbygder 62.0 61.6 61.3 60.7 
Södra och mel le rs ta Sveriges 
skogs- och dalbygder 28.7 28.8 29.1 29.6 
Norra Sverige 9.3 9,6 9.6 9.7 

Hela r i k e t 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Tablån visar, att andelen av jordbrukets samtliga 

kontanta inkomster år 1951 ökat något för södra och mel

lersta Sveriges skogs- och dalbygder och norra Sverige 

men minskat för slättbygderna i södra och mellersta Sve

rige. Beträffande inkomsterna av försålda jordbrukspro

dukter har fördelningen på de olika områdena ej under

gått några • nämnvärda förändringar under de två senaste 

undersökta åren. 
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Jordbrukets kontanta utgifter. 

De på självdeklarationernas A-bilaga redovisade kon

tanta utgifterna ha vid bearbetningen sammanförts i föl

jande grupper: arrenden och kontanta undantagsförmåner; 

arbetslöner; inköp av spannmål och frövaror; kraftfoder 

och betmassa; potatis och rotfrukter; hö, halm m.fl. 

fodermedel; gödselmedel och torvströ; inköp av levande 

inventarier med fördelning på hästar och nötkreatur, 

svin och grisar samt får, getter och fjäderfä; inköp av 

döda inventarier; underhåll av dels inventarier, dels 

byggnader; diverse driftskostnader (bl.a. elektrisk kraft 

samt bränn- och smörjolja) jämte räntor. Dessutom ha 

även uppgifterna rörande kostnaderna för nyuppsättning 

av yttre inventarier samt för ny-, till- eller ombygg

nad bearbetats. Beträffande dessa sistnämnda uppgifter 

bör emellertid nämnas, att dessa kostnader icke berätti

ga till avdrag vid taxeringen, varför de kunna antagas 

vara mindre fullständigt redovisade i deklarationerna. 

Av de vid bearbetningen av dessa poster erhållna resul

taten torde därför icke alltför bestämda slutsatser böra 

dragas. 

Resultaten av beräkningarna redovisas i tabellerna 

6 och 7. 

För hela riket beräknas jordbrukarnas samtliga kon

tanta utgifter år 1951 ha uppgått till sammanlagt 

3 003.8 milj. kronor, vartill komma ytterligare 88.7 

milj. kronor för nyuppsättning av inventarier och 87.3 

milj. kronor för ny-, till- och ombyggnader. Motsvarande 

utgifter år 1950 utgjorde respektive 2 605.7, 69.8 och 

79.6 milj. kronor. I jämförelse med år 1950 ökade såle

des samtliga kontanta utgifter år 1951 med 398.1 milj, 

kronor eller 15.3 procent. 

Som framgår av tabell 7 ha de relativa utgiftsök

ningarna för hela riket i förhållande till år 1950 va

rit av ungefär samma storleksordning för posterna "ar

betslöner" ,"inköp av förnödenheter", "inköp av levande 

och döda inventarier" samt "diverse driftskostnader", 

som stigit med 13.9 - 15.7 procent. Orsaken till ök

ningen av kostnaderna för arbetslöner äro dels de under 

året höjda timlönerna för lantarbetarna och dels lönerna 
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i samband med de starkt ökade skogsavverkningarna. 

Posterna "underhåll av inventarier och byggnader" samt 

"räntor" ha ökat med 20.9 respektive 9.1 procent. Des

sa ökningar ha i första hand orsakats av de under året 

starkt stegrade kostnaderna för underhåll och förbätt

ringar av byggnadsbeståndet men även av höjda kostna

der» på grund av att maskinbeståndet allt mer utökats. 

Om man närmare undersöker kostnadsutvecklingen 

för de i tabell 6 angivna delposterna, framträder stark 

stegring för fyra av de under rubriken "inköp av för

nödenheter" ingående varugrupperna, nämligen "kraft

foder och betmassa", "gödselmedel och torvströ"i 

"spannmål och frövaror" samt "hö, halm m.fl. foderme

del", som stigit med respektive 12.4» 14.0, 14.6 och 

18.9 procent. Denna stegring förklaras främst av de 

under året ökade priserna på dessa förnödenheter. Del

posten "potdtis och rotfrukter" har undergått obetyd

lig ökning. 

De hittills anförda siffrorna för kontanta utgif

ter avse riket i dess helhet. Av tabell 7 framgår den 

procentuella kostnadsförändringen beträffande huvud

posterna inom de 3 huvudområdena i förhållanden till 

åren 1946 och 1950. Samtliga kontanta utgifter ha ökat 

med 11.2 procent.i södra och mellersta Sveriges slätt

bygder, 19.5 procent i skogs- och dalbygderna samt 

24.6 procent i norra Sverige. Liksom i fråga om utveck

lingen av de totala kontanta inkomsterna har alltså 

ökningen även i fråga om utgifterna varit störst i 

norra Sverige. Eeträffande kostnaderna för arbetslöner 

föreligger ökning inom alla tre områdena, uppgående 

till respektive 8.8, 17.3 och 38.1 procent. Som förut 

nämnts ha timlönerna höjts under år 1951 men den star

ka uppgången särskilt för skogs- och dalbygderna och 

norra Sverige sammanhänger med den under år 1951 ökade 

omfattningen av skogsbruket. För norra Sverige har 

skogsbruket större relativ betydelse än för de båda 

övriga områdena. De under år 1951 starkt ökade avverk

ningarna och de därmed ökade möjligheterna till skogs-

körslor ha medfört, att lejd arbetskraft måst anlitas 

i betydligt ökad omfattning. För tidigare år med mind

re omfattning av skogsbruket ha lönekostnaderna för 
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norra Sverige legat lägre än för de övriga områdena, 

beroende av att en proportionellt stor del av arbetet 

i såväl jordbruket som skogsbruket där utföres av jord

brukarna själva och deras familjemedlemmar. Kostnader

na för underhåll av inventarier och byggnader ha under 

året ökat inom samtliga områden; i södra och mellersta 

delarna av landet med 11.6 respektive 31.3 procent och 

i norra Sverige med 33.4 procent. Denna allmänna steg

ring tyder på att en icke ringa del av de under året 

ökade skogsinkomsterna använts för underhåll och för

bättringar av främst byggnadsbeståndet. Större regiona

la olikheter framträda ej beträffande övriga delposter 

(jfr. tab. 7). 

Av följande sammanställning framgår de viktigaste 

utgiftsposternas procentuella andel av jordbrukets to

tala kontanta utgifter under åren 1946 och 1949 - 1951: 

1946 1949 1950 1951 

Arbetslöner 32.5 27.9 26.2 26 e0 

Inköp av förnödenheter 24.2 25.8 26.5 26.2 

Inköp av levande och 

döda inventarier 12.7 13.4 13.8 13-8 

Underhåll av inventa

rier och byggnader 12.5 14.0 14,0 14,7 

Diverse driftskostnader 13.7 15.1 15.8 15-8 

Räntor 4,4 3.8 3.7 3.5 

Samtliga kontanta 

utgifter 100.0 100.0 100.0 100.0 

Tablån visar, att arbetslönernas andel av samtliga 

kontanta utgifter efter en tidigare fortgående minsk

ning hållit sig nära oförändrad under de två sista åren. 

Kostnaderna för inköp av förnödenheter ha efter tidiga

re ökning något minskat, medan underhållskostnadernas 

andel däremot ökat. Kostnaderna för inköp av inventarier 

av olika slag och diverse driftskostnader visa oföränd

rade andelar under de två sista åren. Uppgifter om ar

betslönernas och ränteutgifternas betydelse vid olika 

egendomsstorlek finnas angivna i tabell 8. 
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Inkomster och utgifter per hektar jordbrukajord, ̂ jnkomst-

ooh utgiftsutvecklingen inom olika stoleksgrupper av 

rj ordbruk. 

Olikheterna mellan olika storleksgrupper belysas ge

nom den beräkning av de kontanta inkomsterna och utgif

terna per hektar jordbruksjord, vars resultat återgivas 

i tabell 9. Genom detta material erhålles också en ytter

ligare belysning av förskjutningarna från år till år lik

som nya möjligheter till jämförelser mellan de tre huvud

områdena. 

Det framgår av indextalen i tabell 10, att de kon

tanta inkomsterna per hektar jordbruksjord mellan åren 

1950 och 1951 relativt sett ökat i ungefär samma omfatt

ning i flertalet storleksgrupper inom södra och mellersta 

Sveriges skogs- och dalbygder och norra Sverige. För slätt

bygderna är ökningen av något mindre storleksordning. Be

träffande utgifterna per arealenhet föreligger liksom för 

inkomsterna ungefär lika stor ökning för skogs- och dal

bygderna som för norra Sverige, medan ökningen är något 

mindre för slättbygderna. 

Att de kontanta inkomsterna per hektar jordbruksjord 

under år 1951; liksom tidigare i regel varit högre i norra 

Sverige än i södra och mellersta delarna av landet beror 

framförallt därpå,atrti-tvanligem jämförelsevis stora skogs

arealer ingå i brukningsenheterna i norra Sverige, medan 

till desamma hörande åkerareal är förhållandevis liten. 

Det har således varit inkomsterna av skogsbruket, som 

verkat höjande på dessa siffror. Under år 1950, då skogs

inkomsterna voro särskilt låga i norra Sverige, voro även 

de kontanta inkomsterna per hektar jordbruksjord lägre. 

De viktigaste inkomstposternas ekonomiska betydelse 

vid brukningsenheter av olika storlek och inom olika om

råden belyses närmare av tab£Llll, i vilken inkomsterna 

i kronor per hektar jordbruksjord av vegetabiliska och 

animaliska produkter samt av skogsbruk redovisas. På mot

svarande sätt redovisas i tabell 12 jordbrukarnas kontan

ta utgifter, likaledes beräknade per hektar jordbruksjord, 

för arbetskraft, kraftfoder och betmassa, gödselmedel och 

torvströ samt för räntor. 

Beträffande den relativa betydelsen av jordbrukarnas 

olika inkomstkällor föreligga markanta olikheter såväl 



14. 

mellan olika områden som mellan olika stoxleksgrupper. De 

vegetabiliska produkternas betydelse stiger med växande 

egendomsstorlek $ den är störst inom slättbygderna samt av

sevärt mindre inom skogs- och. dal bygderna och i norra 

Sverige. De anitnnl i ska produkternas ekonomiska betydelse 

avtager däremot med stigande areal; den visar obetydlig 

avvikelse mellan de båda områdena i södra och mellersta 

delen av landet och inom varje storleksgrupp av dessa om

råden är den större än i norra Sverige. Inkomsterna av 

skogsbruk äro givetvis störst i norra Sverige och minst 

inom slättbygderna i södra och mellersta Sverige, 

I jämförelse med år 1950 ha arbetskostnaderna per 

hektar jordbruks jord under år 1951 ökat inom alla tre om

rådena och inom samtliga storleksgrupperj ökningen är 

starkast i norra Sverige. Såsom förut nämnts sammanhänger 

denna genomgående ökning med dels de höjda timlönerna! 

dels, och till större delen, med de under år 1951 starkt 

ökade skogsavverkningarna. De avsevärt större kontanta 

arbetskostnaderna per hektar jordbruksjord i norra Sverige 

förklaras av skogsbrukets stora betydelse för bruknings-

enheter av olika storlekar i denna del av landet. Ett när

mare studium av tabellmaterialet visar även en viss sam

variation mellan å ena sidan inkomsterna av skogsbruk och 

å andra sidan löneutgifterna. Det bör emellertid härvid 

observeras, att löneutgifterna ej i sin helhet höra sam

man med jordbrukarnas försäljning och avverkning av egen 

skog. En del av arbetskostnaderna äro avlöningar till 

skogsarbetare, som jordbrukarna anställa vid avverkningar 

åt skogsbolagen. 

Jordbrukarnas taxerade nettointäkter och jordbrukarfSgr»-

miljens arbetsinkomster. 

Den i det föregående lämnade redogörelsen för utveck

lingen av jordbrukarnas kontanta inkomster och utgifter 

grundar sig på en bearbetning av motsvarande uppgifter i 

den s.k. A-bilagan till självdeklarationema. Härutöver 

ha även deklarationernas uppgifter rörande jordbrukarnas 

taxerade nettointäkter statistiskt bearbetats, varvid de

samma dels uppräknats till totalsiffror för hela riket 

och tre huvudområden, dels beräknats per hektar jordbruks-
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jord och per brukningsenhet. Euva&resultäten av denna 

del ar undersökningen redovisas i tabell 13* Det bör ob

serveras, att vad förut anförts om deklarationsundersök-

ningarnas brister vid jämförelser över längre tidsperio

der icke gäller i fråga om de taxerade nettointäkterna. 

De taxerade nettointäkterna av jordbruksfastighet 

ha i genomsnitt för riket stigit med 27.8 procent i jäm

förelse med år 1950. I överensstämmelse med förändringar

na i förhållandet mellan kontanta inkomster och kontanta 

utgifter visa även nettointäkterna, att år 1951 varit 

gynnsammare för norra Sverige och för skogs- och dalbyg

derna i södra och mellersta Sverige, Nettointäkterna av 

jordbruksfastighet ha nämligen där ökat med 45*4 respekt . 

tive . 38.0 procent, medan södra och mellersta Sveriges 

slättbygder visa en ökning med blott 11.5 procent. Be

träffande övriga slag av nettointäkter konstateras även. 

en allmän höjning i förhållande till år 1950, 

För att ytterligare belysa jordbrukarnas ekonomiska 

förhållanden ha beräkningar utförts rörande storleken av 

den arbetsinkomst, som enligt självdeklarationerna kommit 

jordbrukarfamiljerna till godo. Dessa beräkningar ha verk

ställts på så sätt, att till nettointäkterna av jordbruks

fastighet lagts skuldräntorna, varefter den därvid erhåll

na summan minskats med ett belopp, som ansetts motsvara 

"normala ränteanspråk". Detta sistnämnda belopp utgör 

förräntningen av det i självdeklarationen såsom tillgång 

redovisade värdet av jordbruksfastigheten, av levande 

och döda inventarier samt av inneliggande lager. Yid be

räkningen av detsamma har man vid de sex senast utförda 

undersökningarna utgått från en räntefot av 3 procent 

för fastighetsvärdet och 4 procent för värdet av inven

tarier och lager. Resultaten av denna beräkning redovi

sas i tabell 14. 

Mellan åren 1950 och 1951 framträder en markerad ök

ning av arbetsinkomsten inom alla tre områdena. Vid be

dömandet av dessa tal bör beaktas, att det här är fråga 

om en uppskattande beräkning av den samlade arbetsinkom-
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sten. för he la jordbrukarfamiljen.. T i l l denn-a inkorna* 
kommer - åtminstone Tid de s tö r re egendomarna - icke 
obetydliga belopp i form av rän ta å det egna lan tbruks
k a p i t a l e t . Stockholm den 21 mars 1953. 

På kungl. s t a t i s t i s k a centralbyråns vägnar: 



Tab. I. Antal i deklarationgunderaöknlngarna ingående brukningaenheter. 



Tab. 2. Procentuel l fördelning av anta le t brukningsenheter -på ol ika storleksflrupper. 



Tab. 5. Jordbrukets kontanta inkomster åren 1946 och 1949 - 1951. mil.joner kronor. 



Tab. 5. f o r t s . Jordbrukets kontanta inkomster åren 194-6 och 1949-1951^ gål.ioner k ro -
nor . 



Tab. 4. Jordbrukets kontanta inkomster åren 194$ och 1949 ~ X951. 

Indextal. 



Tab. 5« Jordbrukets kontanta iiikomster av vegetabiliska respektive aninaliska pro

dukter i procent av kontanta inkomster av samtliga försålda produkfry inom olika 

storleksgrupper och områden åren 1946 och 194-9 - 1951. 



Tab. 6. Jordbrukets kontanta utgifter åren 1946 och 1949 -, 1951» mil.lonar kronor. 



Tab. 6 forts. Jordbruketa kontanta utgifter åren 1946 och 1949-19^ miljoner 
kronor. 



Tab, 7, Jordbrukets kontanta utgifter åren 194-6 och 1949 - 1951» Indextal» 



Tab, 8. .arbetslönernas och ränteutg i f te rnas procentuel la andel av .jordbrukets 

kontanta u t g i f t e r inom ol ika s to r leksgrwper och områden åren 19^6 och j.949-1951. 



Tab. 9» Kontanta inkomster och utgifter i kronor per hektar .jordbruks.jord vid .iord-

bruksfa3tifdiet inom olika storleksgrupper och områden åren 19å6 och 1949 - 1951» 



Tab» 10. Kontanta inkomster och u t g i f t e r per hektar .iordbruksjord vid .iordbrukBfas~ 

t ighe t inom ol ika storleksgrutrper och områden 194-6 och 194-9 - 1951» 

Indexta l : 1946 = 100. 



iTab. 11. Kontanta inkomster i kronor per hektar .jordbruks.jord vid jordbruks

fastighet inom olika storleksgrupper och områden åren 1946 och 1949 - 1951. 



Tab. 12. Kontanta u t g i f t e r i kronor per hektar .jordbruks.iord vid .jordbruksfastighet 

inom ol ika storleksgrupper och områden åren 194-6 och 1949 - 1951. 



Tab, 13, Jordbrukets taxerade nettointäkter inom olika områden, åren 1946 och 

194? - 1?5L 



ratu.JU,i JqgdfrrufcaffMaltens,«Wiginta«t i faoRor per.totoin«aenbet Sren 1906 
och 1949-- 1951. 



KOTGL. STATISTISKA. CENTRALBYRÅN 

Avd. för jordbruksstatistik. 

Undersökning av trädgårdsnäringens ekonomiska läge 

åren 1949-1951. 

Genom beslut den 1 februari 1952 biföll Kungl. 

Maj -.t en framställning från trädgårdsutredningen om 

tillstånd att genom statistiska centralbyråns försorg 

få verkställa en undersökning av trädgårdsnäringens 

ekonomiska läge. Som material härför skulle användas 

självdeklarationer för tre år från ett urval närings

idkare. Kungl. Maj:t förordnade den 12 september 1952, 

att självdeklarationer, avseende beskattningsåren 1949-

1951, som avgivits av utövare av trädgårdsrörelse, skul

le , i den omfattning trädgårdsutredningen närmare an

gav, för statistisk bearbetning utlämnas till utred

ningen. I samråd med trädgårdsutredningen verkställde 

centralbyrån ett urval av näringsutövare, för vilka 

självdeklarationer infordrades från länsstyrelserna. 

Vid årsskiftet hade detta material inkommit i sådan 

omfattning, att centralbyrån kunde påbörja bearbet

ningen. Sedan denna nu slutförts, får ämbetsverket 

härmed framlägga resultaten av ifrågavarande under

sökning. 

Undersökningen skulle enligt direktiven utföras 

som stickprovsundersökning. Urvalet borde vara repre

sentativt såväl i regionalt hänseende som i fråga om 

företag av olika storleksordning. Vid planläggningen 

av arbetet mötte den svårigheten, att varken "total-

populationen" av resp. företag eller dessas fördel

ning efter storlek var tillräckligt känd. Sålunda 

funnos enligt 1945 års folkräkning (totala räkningen) 

6 883 företagare inom undergruppen "Trädgårdsskötsel", 

medan i 1951 års telefonkatalog c;a 5 900 personer i 

yrkesregistret betecknades som trädgårdsmästare. I 

Sveriges handelsträdgårdsmästareförbunds matrikel för 

år 1950 voro 3 278 personer upptagna som aktiva med-
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lemmar. Bland dessa funnos icke blott egna företagare 

utan även anställda trädgårdsmästare eller förestån

dare för han delsmässigt drivna företag. Många före

tagare voro icke medlemmar i förbundet. Av medlemmar

na i Sveriges yrkesfruktodlares riksförbund befunnos 

ett stort antal ioke vara yrkesfruktodlare i den me

ningen, att fruktodlingen var deras huvudsakliga nä

ringsfång. Då emellertid möjlighet att göra urvalet 

på ett säkrare underlag ej förelåg, måste urvalet gö

ras huvudsakligen bland medlemmarna av Sveriges han-

delsträdgårdsmästareförbund och Sveriges yrkesfrukt

odlares riksförbund. Urvalets bristande representati

vitet har - såsom längre fram beröres - gjort det nöd

vändigt , att bearbetningen inskränkts till vissa stor-

leksgruppsvis gjorda medeltalsberäkningar. 

A. Handelsträdgårdsföretag. 

Tid urvalet följdes den regionala fördelningen 

av trädgårdsmästarna enligt telefonkatalogen. Med 

ledning av uppgifter från Sveriges handelsträdgårds

mästare förbund, Svenska trädgårdsarbetareförbundet 

och Trädgårdsarbetsgivarnas riksförbund om antalet 

helårsarbetare uttogos alla företagare med minst 4 

helårsarbetare, vartannat företag med 1-3 helårsar

betare och vart fjärde företag utan anställda, till

sammans något mer än 1 400 företagare, de allra fles

ta medlemmar i förstnämnda förbund, i vissa fall en

dast i något av de sistnämnda förbunden. Länsvis i 

form av kartoliner uppgjorda förteckningar över dessa 

företagare, i möjligaste mén kompletterade med upp

gifter om firmabenämningar, adresser etc, översän

des till resp. länsstyrelser under anhållan att hit

hörande självdeklarationer avseende åren 1949» 1950 

och 1951 måtte insändas till centralbyrån. 

När materialet inkom hit, visade det sig, att 

åtskilliga deklarationer ej kunde erhållas, enär de 

voro under behandling hos prövningsnämnden e.d. eller 

på grund av att vederbörande överhuvud ej avgivit själv

deklaration; i vissa fall inkom felaktig deklaration, 
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t.ex. personlig deklaration för verkställande direk

tören istället för deklaration för själva företaget, 

endast i en del fall kunde komplettering erhållas 

under bearbetningens gång. 

Vid genomgången av materialet konstaterades vi

dare, att många trädgårdsmästare deklarerat på jord

bruksbilaga (A-bilaga), där uppgifter om omsättning 

och varuskulder saknas, andra på C-bilaga av äldre typ, 

varav bruttointäkten ej framgår. Endast för 488 före

tag funnos för alla tre åren, 1949-1951» fullständiga 

uppgifter om bruttointäkt, omsättning, tillgångar, 

fastighetsvärde, skulder, nettoförmögenhet och netto

intäkt. Bland dessa 488 företag ingingo ej arrenda-

torer. Mer eller mindre fullständiga uppgifter funnos 

f»r 1 231 företag (inräknat nämnda 488 och arrendato-

rer). Det är att märka, att uppgifterna i många fall 

måste framräknas ur avskrifter av vinst- och förlust

konton samt in- och utgående balanskonton. 

På grund av det stora och ojämna bortfallet var 

materialet ej så hållbart i representativt hänseende, 

att det tillät en beräkning av totalsiffror. I det 

följande framläggas därför endast vissa medeltalsbe

räkningar och i fråga om de företag, där fullständiga 

uppgifter finnas för alla tre åren, ett försök att be

lysa utvecklingen under dessa år beträffande nettoin

täkt m.m. Oaktat denna begränsning i utnyttjandet av 

materialet är det ändock nödvändigt att använda under

sökningens resultat med viss försiktighet. 

Då ganska fullständiga uppgifter funnos om ut

betalda arbetslöner, ha vid bearbetningen av materia

let dessa, i stället för uppgifterna om antalet års-

anställda, som visat sig alltför ofullständiga, an

vänts för storliksgruppering. 

I tab. A framläggas för hela riket och i stor

leksgrupper efter utbetalda arbetslöner, de beräknade 

medeltalen i fråga om bruttointäkt, omsättning (som i 

regel föga avviker från bruttointäkten), tillgångar, 

fastighetsvärde, skulder, varuskulder, nettoförmögen

het och nettointäkt. De i tab. A inom parentes anförda 

medeltalen äro så tillvida tillförlitligare, som de 



4-. 

Tat). A» Riksmedeltal i kronor för handelsträd^årdsföretag, fördelade storlek3gruppsyis 
efter år 1951 utbetalda arbetslöner. 
Siffrorna i övre raden för varje år avse företag med fullständiga uppgifter för alla 
tre åren} arrendatorer ingå ej här. Siffrorna inom parentes gälla även arrendatorer 
och sådana företag, där uppgifter för något år helt .sakias eller i annat hänseende 
uppgifterna äro ofullständiga. 
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uträknats på ett större antal företag, men de kunna ej 

användas för en jämförelse mellan olika år eller ens 

inom samma år mellan netto- och "bruttointäkt etc. , då 

antalet företag växlar. De i tabellen anförda medel

talen för alla storleksgrupperna tillsammantagna äro 

redovisade endast för att visa differenserna mellan 

medeltalen, för att belysa genomsnittsförhållandena 

kunna de ej tillmätas något värde, då de högre stor

leksgrupperna torde vara avsevärt överrepresenterade. 

Stegringen från lägre till högre storleksgrupp var som 

synes långt kraftigare i fråga om bruttointäkt och om

sättning än i fråga om nettoförmögenhet och nettoin

täkt. Jämförelsen mellan större och mindre företag kan 

emellertid i någon mån försvåras därav, att i en del 

av de större företagen nettovinsten minSKas genom av

sättning till pensionsfonder och lönerna till drifts

ledningen i den mån den består av styrelsemedlemmar, 

kunna växla mycket kraftigt från år till år. Där så

dant klart framgått, har visserligen företaget ej med-

tagits, men sådana fall kunna likväl finnas kvar i det 

bearbetade materialet. 

Tab. B visar, för 1 122 företag, där uppgifter om 

nettointäkten funnos för alla tre åren, hur dessa före

tag fördela sig på olika storleksgrupper (efter år 1951 

utbetalda arbetslöner) i kombination med nettointäktens 

storlek, dels för hela riket, dels för fyra huvudom

råden. Dessa områden äro: "Sydkustlänen", dit Gotlands, 

Kalmar, Blekinge, Kristianstads, Malmöhus och Hallands 

län räknats (398 företag), "Stockholmsräjongen", om

fattande Stockholms stad och län, Uppsala och Söder

manlands län (251 företag), "Centralsverige", dit Ös

tergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Göteborgs och Bo

hus, Ilvsborgs, Skaraborgs, Värmlands, Örebro, Väst

manlands och Kopparbergs län samt Gästrikland räknats 

i,422 företag), samt "inorra overige", omfattande de 

fyra nordligaste länen och Hälsingland {endast 51 fö

retag]. 

Antalet företag med negativ nettointäKt ökade från 

11 år 1949 till 21 år 1950 och 26 år 1951. I den lägsta 

storleksgruppen hade mer än en fjärdedel av företagen 



Tato. B. Antal handelsträdgårdsföretag, fördelade efter utbetalda arbetslöner i kombination med nettointäkt, åren 1949. 1950 och 1951. 

A « Hela riket» B = Sydkustlänen, C = Stockholmsräjongen, D = Centralsverige, E = Norra Sverige. 
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mindre nettointäkt än 3 000 kr, och även i de högre 

storleksgrupperna voro små nettointäkter ej ovanliga. 

över 40 000 i nettointäkt var rätt ovanligt även i 

högsta storleksgruppen, och ingen i de två lägsta stor

leksgrupperna hade mer än 20 0Q0 kr i nettointäkt. I 

vad mån den markant starka spridningen i tab. B sam

manhängde med olikhet i lönsamhet hos olika special

odlingar kunde ej undersökas, då materialet endast i 

undantagsfall lämnade uppgifter om vad som producera

des. 

Tab. C visar, för samma områden och antal före

tag som i tab. B, nettointäktens utveckling från 1949 

till 1951. .För hela riket överensstämma medeltalen i 

tab. C rätt väl med de i tab. A för nettointäkten an

givna, ehuru tab. 0 delvis omfattar andra företag. De 

for "Norra Sverige" i tab. C anförda medeltalen äro 

emellertid beraicnade på ett mycket litet antal före

tag, och äro därför av mindre värde än de för Övriga 

tre landsdelar. 

Enligt tab. C höll sig nettointäkten i fråga om 

de mindre företagen konstant eller t.o.m. ökade nå

got, åtminstone om man bortser från penningvärdets 

fall, medan däremot de största företagen visade en 

fortgående nedgång. Nedgången från 1949 till 1950 

träffade, frånsett Norra Sverige, särskilt hårt Syd

kustlänen och Stockholmsräjongen. Då, som förut sagts, 

materialet ej är representativt i fråga om företagens 

fördelning på storleksgrupper, böra slutsatser om net

tointäktens utveckling för alla storleksgrupper till

sammantagna dragas med största försiktighet; de mins

ta storleksgrupperna med sin gynnsammare lönsamhets

utveckling torde vara underrepredaterade. 

I tab. D har bl.a. uträknats nettointäktens re

lation till bruttointäkten. Man finner här en fallande 

tendens, dels från lägre till högre storleksgrupp, 

dels från 1949 till 1951. För StocKholmsrä^ongen lig

ger relationstalet genomgående högre än riksmedelta

let, m^aan motsatsen ofta är fallet for Sydkustlänen. 

2n liknande tendens åteiiinnes, åtminstone i fråga om 

de större företagen, när nettointäkten sättes i relä-
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Zab. C. Nettointäkt, i kronor, i medeltal för handelsträdgårdsföretag inom olika 

[områden och storleksgrupper efter år 1951 utbetalda arbetslöner, åren 1949, 1950 och 1951. 
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Tab. D. Relationstal mellan netto- och bruttointäkt m.m,. inom olika storleksgrupper 

av handelsträdgårdsföretag efter år 1951 utbetalda arbetslöner, för sådana företag 

för vilka uppgifter finnas för alla tre åren. 

A = Hela riket, B = Sydkustlänen, C = Stockholmsräjongen. 
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tion till samtliga tillgångar (se tab. D). I förhål

lande till nettoförmögenheten visar tab. D en varia

tion för nettointäkten från c:a hälften till c:a en 

fjärdedel; den högsta storleksgruppen visar även här 

de lägsta talen. Fastighetsvärdet utgjorde större de

len av tillgångarna; här var skillnaden mellan större 

och mindre företag ej så stor men likväl tydligt fram

trädande, liksom även don fallande tendensen från år 

till år, vilket sistnämnda måhända tyder på ökad an

skaffning av inventarier såsom bilar,jordfrasar o.d. 

För Sydkustlänen var detta relationstal i regel lägre, 

för Stockholmsräjongen högre än riksmedeltalet; i lägs

ta storleksgruppen utgjorde i Stockholmsräjongen fas

tighetsvärdet mer än fyra femtedelar av tillgångarna. 

Även om såsom i tab. D nettoförmögenheten jämföres med 

omsättningen visar Stockholmsräjongen högre relations

tal än oydkustlänen. bKuiderna j relation till samt

liga tillgångar OKaae rätt startct från 1949 till 1950, 

särskilt i fråga om de största företagen; denna ut

veckling fortsatte i Sydkustlänen i viss grad även 

1951, däremot ej i Stockholmsräjongen. I fråga om varu

skulderna är materialet väl litet för att tillåta nå

gon regional fördelning; deras andel av samtliga skul

der varierade mellan c:a en sjättedel för lägsta stor

leksgruppen och c:a en tredjedel för de största före

tagen. 

B. Yrkesfrukt odlare. 

I m-dlemsmatrikeln för Sveriges yrkesfruktodlares 

riksförbund funnos, ehuru ej genomgående, uppgifter 

om hur många hektar vederbörande medlems fruktodling 

omfattade. För Kristianstads, Blekinge och en del av 

Kalmar län funnos därjämte uppgifter om hur denna areal 

fördelade sig på fruktträd över resp. under 5 år. Bland 

de medlemmar, som hade minst en hektar fruktodling, och 

vilka i matrikeln eller telefonkatalogen betecknades 

som fruktodlare eller enligt handelskalendern m.fl. 

källor innehade en större fruktodling, uttogos ej 

fullt 4oo, för vixica sjalvdeKlarationer, avseende åren 

1949-1951» infordrades från länsstyrelserna, samtidigt 

med deklarationerna för hanaelBträdgårdsmästarna. 
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Yid genomgången av materialet visade sig liksom i 

fråga om handelsträdgårdsmästarna, att många deklara

tioner ej voro tillgängliga, då de lågo hos prövnings

nämnden e.d.; åtskilliga deklarationer kunde ej an

vändas, enär fruktodlingen ingick i större jordbruk 

och särskild redovisning för fruktodlingen ej fanns. 

Även bland de mindre företagen måste en del deklara

tioner gallras, då av uppgifterna framgick, att in

täkten huvudsakligen härrörde av skogs- eller/och 

spannmålsförsäljning. Det förhållandet, att brutto

intäkten till en mindre del, under hälften, härrörde 

från försäljning av andra produkter än frukt, föran

ledde däremot ej utgallring. 

Det material, som återstod att bearbeta, omfat

tade endast 115 företag, för vilka fullständiga upp

gifter funnos, och 155 företag (inräknat de 115), för 

vilka uppgift fanns för något år. Då flertalet av 

dessa deklarerat på jordbruksbilaga (A), blev antalet 

deklarationer med uppgifter om omsättning och varu

skulder för litet att bearbeta, luågon regional för

delning kunde på grund av materialets ringa omfatt

ning ej göras5 flertalet av de 155 företagen låg e-

mellertid inom "Sydkustlänen". 

I tab. $ framläggas,! samma storleksgrupper som 

i tab. A i fråga om handelsträdgårdsmästarna, medel

tal för bruttointäkt, tillgångar, fastighetsvärde, 

skulder, nettoförmögenhet och nettointäkt. De inom 

parentes anförda talen kunna ej användas för jämförel

se mellan olika år. 

Som framgår av tab. E, äro differenserna mellan 

de- på de båda olika sätten uträknade medeltalen i 

vissa fall rätt stora (t.ex. nettointäkten år 1951 i 

gruppen 10001-20000 kr); antalet i denna grupp in

gående företag är tydligen för lågt. Fastighetsvär

det för gruppen 5001-10000 kr är ungefär detsamma som 

för gruppen 2001-5000 kr. Överhuvud taget böra slut

satser här dragas med ännu större försiktighet än i 

fråga om handelsträdgårdsmästarna. Nedgången från 1949 

till 1950 av nettointäkten och uppgången från 1950 

till 1951 överensstämmer docx med kända förhållanden. 

Ptlr 141 foretag funnos uppgifter om nettointäkt 
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Tab. E. Riksmedeltal i kronor för yrkesfruktodlare, fördelade storleksgruppsyis^ 
efter år 1951 utbetalda arbetslöner. 
Siffrorna i övre raden för varje år avse företag med fullständiga uppgifter för alla tre 
åren; arrendatorer ingå ej här. Siffrorna inom parentes gälla även arrendatorer och så
dana företag, där uppgifter för något år helt saknas eller i annat hänseende uppgifterna 
äro ofullständiga. 
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alla tre åren. I tab. P redogöres för hur dessa 141 

företag fördelade sig på olika storleksgrupper i 

kombination ined nettointäktens storlek; vidare läm

nas där uppgift om medelnettointäkten för dessa fö

retag och 1950 resp. 1951 års medelnettointäkt i v* 

av 1949 års. Som synes, var spridningen efter netto

intäkt rätt stark. Att en del fruktodlare kommit upp 

i relativt hög nettointäkt, trots att de utbetalda 

arbetslönerna voro låga, torde bero på medverkan av 

oavlönade familjemedlemmar. För alla storleksgrup

per var nettointäkten 1950 avsevärt lägre än 1949i 

men den gick under 1951 åter upp, ehuru då endast 

de mindre företagen nådde över 1949 års nivå. 

Vill man utsträcka jämförelsen mellan åren att 

gälla jämväl bruttointäkt m.m., får man inskränka 

sig till de 115 företag, för vilka fullständiga upp

gifter för alla tre åren finnas. Man får då för 1950 

och 1951 följande värden i p av 1949 års, 

Relationstalen för nettointäkten (62 reap. 96) 

bli här lägre än de i tab. F för 141 företag angivna 

(68 resp. 100), men tendensen är densamma. Skulder

na ökade från 1949 till 1950 avsevärt, medan netto

förmögenheten aamtidigt minskade. liksom nettointäk

ten var även bruttointäkten avsevärt lägre 1950 än 

1949 och 1951. 

För samma 115 företag redovisas här nedan den 

ungefärliga relationen mellan olika värden storleks-

gruppsvis efter år 1951 utbetalda arbetslöner: 
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Tab. F. ntal yrkesfruktodlare, fördelade efter utbetalda arbetslöner i kombination 

med nettointäkt, åren 1949, 1950 och 1951. 



Såväl i förhållande till bruttointäkten som till 

nettoförmögenheten och till samtliga tillgångar var 

nettointäkten i regel lägst år 1950. Skuldprocenten 

var störst bland de minsta företagen och ökade från 

1949 till 1950, särskilt i fråga om de största före

tagen. Fastighetsvärdet uppgick i regel till mer än 

hälften av tillgångarna. 

— m — i » I W I W I I^II i i i n o i 

Då ingen liknande undersökning gjorte tidigare, 

är det svårt finna uppgifter för kontroll av i det 

föregående anförda medeltal m.m. Enligt 1945 års folk

räkning (Del 111:1, tab. 12) var för 5 944 manliga 

företagare inom trädgårdsskötsel medianinkomsten 

3 597 kr mot 3 649 kr för manliga företagare inom 

jordbruk med 10-20 hektar åker och 2 936 kr för så

dana med 5-10 hektar åker. Enligt arbetstabeller till 

en i dagarna färdigställd deklarationsundersökning 

uppgingo nettointäkterna under åren 1949-1951 för fö

retagare inom jordbruk av nämnda storleksklasser i 



Här anförda absoluta tal äro av ungefär sam

ma storleksordning som de i tab. A, C, 3 och f för 

de lägre storleksgrupperna av handelsträdgårdsföretag 

och yrkesfruktodlare noterade medeltalen för nettoin

täkt. Vid en jämförelse nellan indextalen här ovan 

och indextalen i tab. Cisrsig doeJc utvecklingen under de 

tre åren mindre fördelaktig för de smärre handels

trädgårdsföretagen än för jordbrukare med 5-20 hektar 

åker. Härvid bör man dock beakta, att den kraftiga 

inkomstförbättringen för jordbrukarna under år 1951 

till stor del förklaras av ovanligt stora skogsav

verkningar. 

Enligt med ledning av befolkningsregistret (30-

delssampling) nyligen beräknade tal skulle år 1950 ha 

funnits 8 243 företagare inom trädgårdsskötsel mot 

endast 6 883 år 1945 (totala räkningen), en ökning 

med nära 20 f» på fem år som dock ej är fullt säker, 

då standardavvikelsen vid 1950 års beräkning i detta 

fall kan beräknas till c:a 6 f>. De 1 122 handels

trädgårdsföretag och 141 yrkesfruktodlare, tillsam

mans 1 263» för vilka uppgifter om nettointäkt funnos 
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genomsnitt till de i följande tablå angivna belopp: 

5-10 hektar åker 10-20 hektar åker 

År Nettoin- I f> av Nettoin- I f> av 
takt,kr 1949 &rs takt,kr 1949 års 

nettoin- nettoin
täkt takt 

Södra och 
mellersta 
Sveriges 
slättbygder 

Södra och 
mellersta 
Sveriges 
skogs- och 
dalbygder 

Nopra 
Sverige 

Hela 
riket 
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för alla tre åren vid här föreliggande undersökning, 

motsvara c:a 15 1° av hela antalet företagare inom 

trädgårdsskötsel år 1950; de 488 handelsträdgårds

företag och 115 frukt odlare, tillsammans 603, för 

vilka även i andra arseenden fullständiga uppgifter 

förelågo för alla tre åren, motsvara något mer än 

7 7°, en proportion mot vilken i och för sig ej så 

mycket vore att invända, om fullt hållbar represen

tativitet förelåg©. 

Svagheten hos den här framlagda undersökningen 

ligger i stället däri, att grundmaterialet (deklara

tionerna) är sämre än i fråga om deklarationsundersök-

ningen. beträffande jordbrukarna och representativi

teten oviss. Kan urvalsproblemet lösas, t. ex. genom 

utnyttjande av materialet till 1951 års jordbruks

räkning, som nu ej förelåg färdigt för användning, 

torde en eventuell ny undersökning böra bygga ej på 

självdeklarationer utan på uppgifter, inhämtade på 

särskilda uppgiftsformulär, ungefär som sker vid på

gående undersökning angående jordbrukarnas tillgångar 

och skulder. Stockholm den 26 mars 1953. 

På statistiska centralbyråns vägnar: 

(Otto Zetterberg) ^ 

(Jo Södergren) 





KUNGL. STA2I~TIS1IA CSUTKALBYRÅN 
Avd. f ö r j o r d b r u k s s t a t i s t i k m.m. 

P r e l i m i n ä r f å n g s t s t a t i s t i k över d e t svenska 

h a v s f i s k e t å r 1952. 

I n l e d n i n g . 

Allt sedan år 1948 har inom förutvarande statens 

livsmedelskommission och sedermera inom statens jordbruks

nämnd upprättats en preliminär årsstatistik över fångsten 

vid det svenska havsfisket, uppbyggd på den löpande månads

statistiken samt kompletterad med vissa årsuppgifter m.m. 

Genom överenskommelse mellan statens jordbruksnämnd och 

statistiska centralbyrån har nämnda arbetsuppgift från och 

med fångståret 1952 överflyttats till centralbyrån. Ämbets

verket har från jordbruksnämnden erhållit årssammandrag 

över månadsuppgifterna, vilka kompletterats av centralby

rån med vissa direkt infordrade uppgifter, varjämte vissa 

approximativa tillägg och avdrag gjorts. Närmare redogö

relse därför lämnas nedan. 

Uppgjftslämnare. 

I allmänhet fungera fortfarande samma uppgiftslämnare, 

som utnyttjades vid uppläggningen av den preliminära fångst

statistiken. Då vissa smärre ändringar dock införts under 

senare år, och då det torde vara av intresse att få en över

blick över de områden, den preliminära statistiken omfattar, 

återgives nedan en förteckning över samtliga uppgiftslämna

re. Här ha också noterats de ändringar, som införts sedan 

föregående år, 

A. Den löpande månadsstatistiken. 

I, Den löpande fångststatistiken för Västkusten omfattar: 

a) försäljningen av fisk vid fiskauktionerna i Göte

borg, Gravarne, Smögen, Lysekil och Strömstad enligt rap

porter från fiskhamnskontoren. Den i Göteborg försålda ut-

landsfångade fisken fråndrages. I övriga auktioner är i-
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landföringen av sådan fisk obetydlig. Försäljningen av 

skarpsill medtages ej här; se under d) nedan. 

"b) försäljningen av prisreglerad fisk på andra fisk-

mottagningsplatser än de under a) omnämnda fiskauktions-

hamnarna. Antalet dylika platser utger ett trettiotal. 

Ifrågavarande statistik'upprättas inom jordbruksnämnden 

på grundval av de prisregleringsuppgifter, som insändas 

till nämndens fisksektion som ett led i uppbörden av pris

regleringsavgifter för fisk. Försäljningen av fisk vid 

fiekauktionerna i Marstrand och Kiädeeholmen ingår här. 

På grund av prisregleringssystemets utformning er

hållas genom b) ej uppgifter i vissa hänseenden, varför 

andra vägar måste anlitas, nämligen för 

c) överskottsfisken (vid andra platser än de under 

a) ovan nämnda fiskauktionshcanarn.a) , or., vilken i stället 

uppgifter inhämtas från Västkustfisk, förening Urp.a,, 

samt 

d) skarpsillen, om vilken halvårsrapporter lämnas 

av Svensk andelsfisk rörande ko 11 elit ivför sälj ningen, För 

undvikande av dubbelräkning redovisas ej försal jnjngen av 

skarpsill under a). 

II. Den löpande fångststatistiken för Sydkusten grundar 

sig på månadsrapporter från fi3kirl'.o"P syniiigsmännen i 

Skåne och Blekinge, d.v.s. samma personer, som äro upp-

giftslämnare för den definitiva statistiken. Statistiken 

omfattar: 

a) sydkustfiskares fångster. Tidigare införskaffades 

även månatliga uppgifter om kvantiteten och värdet av den 

fisk, som västkust fiskare ilandförde i sycsvencka hamnar. 

Då de för år 1952 erhållna månacsuppgifterna härför visa

de sig ofullständiga till fölid av svårigheter vid insam

landet, infordrades i s+ällc^ årsuprgifter. varför redo

visningen av denna uppgift siamning sker under avdelningen 

B nedan. 

III. Den löpande fångststatistiken för Ostkusten onfattar: 

a) av de auktoriserade fiskförsäljningsföreningarna 

mottagen strömming enligt rapporter fråi. C-stkustfisk. cen

tralförening. Uppgifter om fångster av strömming VJd kus

ten av Norrbottens län erhållas ej , då någon auktoriserad 
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förening ej finnes har. Däremot ha årsuppgifter avseende 

år 1952 inkommit från tre ej auktoriserade föreningar i 

detta län, vilket framgår av III c) under avdelning B. 

I övrigt bör observeras, att de auktoriserade fiskförsälj-

ningsföreningamas statistik ej är helt fullständig be

träffande den totala strömmingsfångsten i ifrågavarande 

län, då hemmakonsumtion och försäljning i hemorten vid 

sidan av föreningarna ej ingå i föreningsrapporterna. 

IV. Om svenska fiskares utrikes ilandföring inhämtas 

månadsuppgifter från följande myndigheter och förening: 

Danmark, Fiskeriministeriet; Storbritannien, Scottish 

Home Department (Fisheries Division) samt Ministry of 

Agrieulture and Fisheriesj Västtyskland, Västkustfisk, 

förening u.p.a. Hörande ändringar av och tillägg till 

denna statistik vid upprättandet av den preliminära års

statistiken hänvisas till redogörelsen under avd. B. 

B» Den_preliminära årsstatistiken. 

I. Vid uppgörandet av årsstatistiken kompletteras ovan 

under A: I a) - d) angivna uppgifter för Västkustens del 

med årssiffror över: 

e) västkustfiskares fångster av islandssill enligt 

uppgifter från Bohusläns islandsfiskares förening m.fl. 

företagj under år 1952 levererade fiskarna islandssill 

till ett tiotal andra företag än föreningen; 

f) fisket efter långa enligt uppgifter från Storsjö

fiskarnas försäljningsföreningj 

g) kollektivförsäljningen av ål enligt uppgifter 

från Svensk andelsfiskj 

h) i Göteborgs fiskhamn ilandförd osåld fisk, d.v.s. 

sådan fisk, som återtagits före klubbslaget. Ungefärliga 

uppgifter erhållas från fiskhamnskontoret i G-öteborg, 

II. Beträffande Sydkusten kompletteras månadssiffrorna 

me<L årssiffror över 

b) västkustfiskares försäljningar av fisk i sydsven

ska hamnar. År 1952 ägde sådan försäljning rum i Karls

krona, Karlshamn, Simrishamn och Trelleborg. Uppgifterna 

ha erhållits från Sydkustfisk, förening u.p.a., hamnmyn

digheter och fiskförsäljningsföreningar. 
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III. För Ostkusten inhämtas vid sidan av månadsstatisti

ken över strömmingsförsäljningen 

b) preliminära årsuppgifter från hushållningssäll

skapens fiskerittjänstemän om fångsterna av torsk, ål och 

lax samt 

c) årsuppgifter över försäljningen av strömming 

till tre ej auktoriserade försäljningsföreningar i Norr

bottens län. Dessa senare uppgifter äro redovisade för 

första gången i denna redogörelse, 

IV. Vid årssammanställningen av uppgifterna över svenska 

fiskares ilandföringar i utrikes hamnar ha i denna redo

görelse vissa avvikelser gjorts från månadssiffrorna. Så

lunda ha, beträffande Storbritannien, månadsuppgifterna 

kompletterats med uppgifter från Svensk andelsfisk röran

de kvantiteten och värdet av den fladensill, som kollektiv-

försålts vid sidan av auktionerna och som således ej in

går i de brittiska uppgifterna. Vidare kan en mer detalje

rad och fullständig redovisning lämnas beträffande iland-

föringarna i västtyska hamnar, då årsuppgifter från Sta-

tistisches Bundesamt nu finnas tillgängliga. 

C. Approximativa tillägg och avdrag. 

Utöver ovan under B nämnda kompletteringar av månads

statistiken göras vissa tillägg. Då dubbelföring ej kunnat 

undvikas i den löpande statistiken, ha även vissa avdrag 

gjorts från årssammandragen. 

Tillägg. 

I. Västkusten; 

i) skarpsill för sardininläggning (medeltal för ett 

antal år enligt SOS Fiske), 

j) skaldjur (medeltalet av differenserna för ett 

antal år mellan totalfångsten enligt SOS Fiske och års-

summorna av den löpande månadsstatistiken). 

III. Ostkusten; 

d) fångsten av strömming utanför fiskförsäljnings-

föreningarna. Kvantiteten uppskattas motsvara medeltalet 

av differenserna för ett antal år mellan totalfångsten av 

strömming enligt SOS Fiske och av föreningarna mottagen 

strömming. Värdet beräknades år 1951 med ledning av Kungl. 
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socialstyrelsens prisombuds uppgifter om konsumtionspriset 

på ostkusten. Tidigare framräknades värdet på grundval 

av de avräkningspriser, som "betalts av de auktoriserade 

fiskförsäljningsföreningarna. Den år 1951 använda metoden 

torde ge ett för högt värde för ifrågavarande strömming, 

medan avräkningspriserna äro något för låga i detta sam

manhang. Då vissa tecken tyda på att den äldre metoden 

ändock ger det pris, som ligger närmast det riktiga, har 

denna här återinförts. Korrigering av 1951 års värdeupp

gift har gjorts vid jämförelsen nedan. 

e) fångsten av annan fisk än strömming, torsk, ål 

och lax (här användas medeltal för ett antal år enligt 

SOS Fiske), 

Avdrag. 

I. Västkusten: 

k) i Göteborgs fiskhamn försåld s.k. handelsfisk, 

som tidigare sålts å annan auktion eller fiskmottagnings-

plats. 

Vid den preliminära årsstatistiken är insamlings

metoden i allmänhet olika den, som användes vid inför

skaffandet av uppgifterna till den definitiva statisti

ken, publicerad i SOS Fiske. Uppgiftsiämnare till denna 

senare statistik äro fiskarna, medan den preliminära till 

största delen använder rapporter från mottagarna av fis

ken. 

Som framgår av inledningen, har statistiska central

byrån erhållit årssammandrag av månadsstatistiken från 

statens jordbruksnämnd, vilka sedan kompletterats av 

centralbyrån med de ovan under B och C nämnda årsuppgif-

terna respektive approximativa tilläggen och avdragen. 

Fångstens mängd och värde år 195g. (huvudtabell l). 

Av ovanstående redogörelse för uppgiftsiämnarna 

framgår, att den preliminära årsstatistiken är behäftad 

med vissa brister (se t.ex. "Approximativa tillägg") och 

därför mindre väl fyller uppgiften att i absoluta tal 

exakt angiva totalfångsten. För att i stort belysa de re

lativa förändringarna från år till år i havsfiskets av-
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kastning har den däremot tillräcklig grad av tillförlit

lighet. En stor fördel är, att resultaten av denna pre

liminära statistik kunna framläggas på ett tidigt sta

dium. Vidare är den av betydelse för jämförelse i vissa 

avseende med primäruppgifterna till den definitiva sta

tistiken. 

Fångstmängden. Pen totala fångsten vid havsfisket år 

1952 utgjorde enligt de preliminära uppgifterna 202.5 

milj. kg. Jämfört med år 1951 steg fångstmängden med 

drygt 15 i° och uppnådde därmed den högsta kvantitet, som 

någonsin uppmätts under senare tid. Det mycket goda re

sultatet av fisket år 1952 framträder även vid en jäm

förelse med det tidigare bästa året, 1948, då totala 

fångstkvantiteten enligt den preliminära statistiken ut

gjorde 190.3 milj. kg. 

Nedanstående tablå visar fångstalvecklingen under de 

senaste fem åren enligt den preliminära statistiken. Till 

jämförelse ha även medtagits de definitiva siffrorna för 

åren 1948 - 1951 från SOS Fiske. Dessa båda serier äro 

ej jämförbara vad de absoluta talen beträffar, då SOS 

Fiske, förutom andra olikheter, angiver fångsten i hel, 

orensad vikt, medan den preliminära statistiken med vissa 

undantag upptar den landade vikten. Indextalen medge däre

mot en jämförelse. 
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Medan ilandföringarna Tid Ostkusten år 1952 voro av 

ungefär samma omfattning som närmast föregående år, upp

visade både Syd- och Västkusten kvantitetsökningar, den 

förra kuststräckan med 19 $» den senare med 10 i°* Kvanti

teten i utlandet direktlandad fisk, som år 1951 sjönk till 

följd av de minskade ilandföringarna i Danmark, överskred 

år 1952 1950 års nivå med nära 30 %. 

Bland de olika fiskslagen dominerade sillen och 

strömmingen som vanligt och omfattade år 1952 57 f° av he

la fångstkvantiteten. Ökningen av totalfångsten i förhål

lande till år 1951 kom främst på dessa fiskslag, vilkas 

sammanlagda kvantitet steg med 18 fo. Bland andra viktigare 

fiskslag ökade fångsterna av skarpsill med 22 $, av torsk 

med 30 fo och av makrill med 6 $, medan minskningar redo

visades för långa med 23 f°, för ål med 20 i° samt för lax 

med 30 ?<>. 

Vid "bedömningen av förändringarna i den totala fångst

kvantiteten, ilandförd vid Ostkusten, måste uppmärksammas 

de ofullständigheter, som vidlåda det insamlade materialet, 

vilket kompletteras med ganska "betydande approximativa 

tillägg (se tab. 4). För vissa fiskslag finnas dock mer 

fullständiga uppgifter. Torskfångsten ökade sålunda ganska 

kraftigt under år 1952, medan fångsterna av ål och lax 

undergtngo en ej obetydlig reducering. Strönmingsfångsten 

var i det närmaste oförändrad. 

ökningen av den ilandförda fångstkvantiteten vid 

Sydkusten föll nästan uteslutande på torsken. Fisket efter 

detta fiskslag var mycket givande under redogörelseåret. 

Omkring 20 fa av torskfångsten försåldes av västkust fiska

re. Fångsterna av ål och lax minskade däremot även utef

ter denna kuststräcka jämfört med år 1951. Fångstkvantite

ten av sill var lika stor som närmast föregående år. 

Beträffande Västkusten var det främst fångsterna av 

sill, skarpsill samt vissa torsk/rlundrefiskar som ökade 

under år 1952. Sillfiskena gåvo i allmänhet gott utbyte. 

Islandsfisket resulterade sålunda i mer än dubbelt så 

stor fångst som närmast föregående år. Fladensillfisket 

var även relativt gott enligt de preliminära rapporterna. 

Storsjöfisket efter långa liksom ålfisket gav däremot 

sämre resultat än år 1951. 
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Utrikes ilandföringen. (tab. 5) ökade som förut nämnts 

kraftigt under-år 1952. För år 1951 redovisades en avse

värd reducering av kvantiteten; i Danmark landad fisk. 

Under år 1952 ökade åter direktförsäljningen i detta land, 

och den totala kvantiteten i Danmark av svenska fiskare 

ilandförd fisk översteg något 1950 års siffra. Då iland-

föringarna i Storbritannien av främst sill voro "betydligt 

mer omfattande under redogörelseåret än tidigare, ökade 

totalsiffran för i utrikes hamnar av svenska fiskare di-

rektlandad fisk, nämligen med 55 $ sedan 1951» trots min

skad försäljning i västtyska hamnar. 

Priser, Den under år 1951 iakttagna stigande tendensen i 

priserna för de flesta viktigare fiskslagen var även märk

bar under år 1952. Medelpriset för hela fångsten sjönk 

emellertid från 63 Öre/kg.till 62 Öre/kg., främst till 

följd av de starkt ökade sillfångsterna. 

gångstvärdet. Det sammanlagda värdet av fångsten under 

år 1952 utgjorde 125.4 milj. kr. eller omkring 13 f° mer 

än närmast föregående år. Uppgången berodde av dels ök

ningen i kvantiteten fångad fisk, dels prishöjningar för 

vissa fiskslag. För de olika kuststräckorna voro de pro

centuella uppgångarna i fångstvärdet år 1952 följande: 

Ostkusten 2 56, Sydkusten 13 i° och Västkusten 15 $>, Vär

det av den utrikes ilandförda fisken steg med 30 $>» 

Ovanstående redogörelse för fångsten vid havsfisket 

år 1952 bygger till stor del på preliminära uppgifter. 

Den definitiva statistiken för havsfisket, avseende år 

1952,publiceras senare under innevarande år i SOS Fiske, 

Stockholm den 24 april 1953. 

På kungl. statistiska centralbyråns vägnar: 



KUNGL. STATISTISKA CENTRALBYRÅN 

Avd. för jordbruksstatistik m.m. 

24/4 1953 Tab. 1. Preliminär fångststatistik över det svenska havsfisket år 1952. 

Sammandrag av tabellerna 2-5» 



Tab. 2 a. Sammandrag av statens .jordbruksnämnds månadsstatistik Över fångsten vid havsfisket år 1952* Kvantiteters ton. 

(Vissa kompletteringar gjorda; se nothänvisningarna.) 



Tab„ 2.b„ Sammandrag av statens .jordbruksnämnds månadsstatistik över fångsten vid havsfisket år 1932. Värde; tusen kronor. 

(Vissa kompletteringar gjorda} se nothänvisningarna.) 

1) Beräknat på grundval av utav de auktoriserade fiskförsäljningsföreningarna 
betalda avräkningspriserna» 

2) - 4) Se motsvarande noter å tab. 2 a. 
5) Värdet beräknat på grundval av garantiprisez\ 
6) - 7) Se motsvarande noter å tab. 2 a» 
8) Dessutom "indtstrifisk" till ett värde av 456 000 kr., ilandförd i Danmark. 



Tab. 3. Årsstatistik för 19J52 över vissa havsfisken num. 

1) Enligt preliminära uppgifter från hushållningssällskapens fiskeritjanstemän. 

2) Enligt uppgifter från tre ej auktoriserade fiskförsäljningsföreningar i Norr
bottens län. Uppgifterna ej fullständiga för länet. 

3) Direktlandningar i Karlskrona, Karlshamn, Simrishamn och Trelleborg av väst
kustfiskare. Uppgifter från Sydkustfisk, hamnmyndigheter och försäljningsförening
ar. 

4) Grundat på uppgifter från Bohusläns islandsfiskares förening m.fl. 

5) Omräknat till färsk vikt. 

6) Enligt uppgifter från Storsjöfiskarnas försäljningsförening. 

7) Enligt uppgifter från Svensk andelsfisk. 

8) Avser ilandförd fisk, som återtagits före klubbslaget. Uppgifter från Göteborgs 

fi3khamn. Värdeuppgifterna ungefärliga. 



2?ab. 4» Approximativa tillägg till och avdrag från den preliminära 

fiskestatistiken för år 1952* 

1) Beträffande kvantiteten: medeltalet av differenserna för åren 1949-1951 mellan 
totalfångsten av strömming enligt SOS Fiske och av föreningarna mottagen ström
ming. Värdet beräknat med ledning av de auktoriserade föreningarnas avräknings-
priser, 

2) Medeltal för åren 1949-1951 enligt SOS Fiske. 
3) Gruppbeteckning enligt den i huvudtabellen använda terminologien. 
4) Medeltalet av differenserna för åren 1949-1951 mellan totalfångsten enligt SOS 

Fiske och årssummorna av den löpande månadsstatistiken. Värdet uppskattat på 
grundval av aktuella priser enligt sistnämnda statistik. 

5) Kvantiteter enligt ungefärliga uppgifter från Göteborgs fiskhamn. Värdet beräk
nat efter medelpriset på ifrågavarande fiskslag i Göteborgs fislchemn. 



1ii>. , . S-y-naka fiskares ilandföringar i utrikes hamnar år 1952. 
1 

A m LoDfiiitslämnare ha varit: Danmark, Fiskeriministerietj Storbritannien, Scottish Home Department (Pisheries Division), 
~ ™ JiSStrJ o?AgricvlIure and Msheries samt Svensk andelsfisk-, Västtyskland, Statistisches Bundesamt. - Alla värden aro 

^Sdswpgifterna°kompletterade med uppgifter från Svensk andelsfisk rörande kvantiteten och värdet av den fladensill, 

son kollektivförsålts vid sidan av auktionerna. .. o r a . mo_ 
o> SoE framgår av anm. ovan ha månadsuppgifterna från Västkustfisk, förening u.p.a., utbytts mot fullständigare och mer 
'' delalierade uppgifter från Statistisches Bundesamt. 

j) BäjJaäte 3 601*fon s.k. industrifisk; varde 456 000 kr. 



Bil. A. 

Förteckning över i tabellerna forekommande fiskar och skaldjur. 

!• Sill och strömming 

a) Sill 

b) Strömming 

2. Skarpsill 

3* Torskfiskar 

a) Torsk 

X>) Kolja 
c) Vitling 

d) Långa 

e) Övriga» 

Glyskolja (g lys-
v i t l i n g ) 

Gråsej ( s e j , g r å 
sik) 

Kolmule (blåvit-
ling) 

Kummel 

Lubb 

Lyrtorsk 

4. fflundrefiskar 
a) Rödspotta ( - spä t ta ) 
b) Rödtunga 
c) Plundra (skrubb-

skäddaj sand-
skädda; ler-
skädda) 

d) Övriga: 

Bergtunga 

Glasvar 

Helgeflundra (hälle
flundra ) 

Piggvar 

Slätvar 

Äkta tunga (.sjö-
tunga) 

5. Makrill 

6. Ål 

7. Laxfiskar 9. Övriga söt- eller 
a) Lax bräckvattenfiskar 

b) Övriga: Abhorre 

harr Braxen 

Laxöring (havs- Gädda 
laxöring,grå- Gös 
lax,Öring, rA 
forell) ia 

Lödd ^ k e 

Nors (slommen) Ivi0rt 

Röding b u t a r e 

Sik * » * 

Siklöja 10. Skaldjur 

Strömsill a) Kordhavsräka 

8. övriga havsfiskar ^ Övrigas 
Ejärsing Blåmussla 

Haj (pigghaj; ^ s S h S m e r f ' " gråhai; hå- sarhummer; 
brand) Hummer 

Berggylta Krabba 

Havskatt Strandräka 

Horngädda (näbb- Ostron 
gädda) 

Knöt u * S,j spec. fiskar 
eller skaldjur 

Kungsfisk (röd- m.m. 
fisk) 

Makrillstör 12' ffP.ftgl^. 
(taggmakrill) 

Marulk 
itocka 
Sjurygg (sten

bit, kvabbso) 

Stör 

Tonfisk 

Tånglake (ålkusa) 

Ulk (simpa) 





KUNGL. STATISTISKA CENTRALBYRÅN 
Avd, för jordbruksstatistik. 

Svin- och hönsräkningen den. 2u aprxx £JTTT 

Genom kungörelse den 6 mars 1953 utfärdade Kungl. 

Maj:t bestämmelser angående uppgifter för svin- och höns

räkning den 20 april 1953. I enlighet härmed skulle räk

ningen omfatta Götaland, Svealand och Gästrikland; skyldig 

att lämna uppgift var var och en som av statistiska central

byrån därom anmodades. Sedan bearbetningen av uppgiftsma

terialet nu slutförts, framlägger centralbyrån härmed en 

redogörelse för räkningen och resultaten därav. 

I likhet med svin- och hönsräkningarna i april 1951 

och 1952 har föreliggande räkning utförts i form av en 

stickprovsundersökning. Uppgifter om antalet svin och höns 

ha infordrats från ett representativt urval av dels bruk-

ningsenheter, dels svin- och hönsinnehavare utan åkerjord. 

Inom centralbyrån uppgjorda förteckningar över de uppgifts-

Skyldiga ha tillställts vederbörande kommunala myndigheter 

(kristidsnämnder eller motsvarande kommunala organ), gom 

ombesörjt infordrandet och utfört en första granskning av 

Uppgifterna. 

I urvalet ha ingått samma brukningsenheter och övriga 

uttagna uppgiftsskyldiga som vid räkningen i april 1992. 

Beträffande urvalets sammansättning och uttagningen därav 

samt sättet för skattningarna av totala antalet sVln och 

höns hänvisas till Jordbruksekonomiska Meddelanden nr 

7:1951 (sid. 313). 

Vid den slutliga bearbetningen ha använts 32 985 

uppgifter, vilket är 99.5 1° av samtliga uttagna uppgifts

skyldiga. Bortfallet är således mycket obetydligt. 

Svinräkningen. 

Pör att ge en bakgrund till den allmänna utvecklingen 

under det senaste året har i följande tablå en sammanställ

ning gjorts av antalet svinbesättningar och antalet svin i 

april åren 1939-1952, med undantag för åren 1941 och 1949, 

då räkningar icke företogos. De räkningar, som ägde rum i 

april 1939 och 1940, omfattade endast Svealand och Göta

land med undantag av Gotlands, Värmlands och Kopparbergs 



Aniai.ei ̂ vini.ejättni_ngar har sjunkit sedan, närmast 

föregående år (1.5 f°); minskningen under sista året anslu

ter sig till den kontinuerliga nedgången i antalet 'besätt

ningar under åren 1943-1952. I jämförelse med år 1939 före

ligger en minskning med 21 <fo. Antalet svin, som sedan år 

1942, med undantag för år 1948, oavbrutet stigit, uppvi

sar en fortsatt ökning och överstiger 1952 och 1939 års 

antal med respektive 9 och "17 #. Den under perioden 1939-

1953 observerade motsatta utvecklingen av antalet besätt

ningar och antalet svin innebär, att besättningarnas stor

leksfördelning undergått en fortlöpande förändring och 

att svinstammens struktur är annorlunda nu än år 1939» 

För en mera detaljerad kännedom om svinbeståndets 

storlek samt de förändringar, som inträffat under det se

naste året, hänvisas till tabellern*4är länsuppgifter 

lämnas rörande antalet svin av olika slag den 20 april 

1953 i jämförelse med antalet vid motsvarande tidpunkt år 

1952. Pör att belysa svinräkningens omfattning må nämnas, 

att vid den senaste totala husdjursräkningen, den 1 juni 

1944, redovisades omkring 94 <fo av landets hela svinstam 

inom det nu undersökta området. 

Enligt resultaten av räkningen uppgick det £oj;ala_an-

talet, svin i april 1953 i Götaland, Svealand och Gästrik

land till 1 354 000, vilket innebar en ökning med 47 500 

(3.6 tfo) i jämförelse med år 1952. Flertalet län uppvisa 

ökning; endast Östergötlands, Ilalmöhus och Värmlands län 

förete minskning under senaste året med respektive 2.3, 

2. 

län. På grund härav avse siffrorna i tablån endast de län, 

för vilka uppgifter föreligga för ifrågavarande år. 
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2.2 och 1.4 1». Ökningen har relativt sett varit störst i 

Uppsala, Södermanlands, Göteborgs och Bohus samt Västman

lands län (respektive 14.7, 13.0, 28.8 och 15.6 $). Vid 

jämförelse med år 1940 konstateras ökning i antalet svin 

i samtliga län med undantag av Stockholms, Södermanlands, 

Östergötlands, Jönköpings och Blekinge län. I Hallands och 

Skaraborgs län är ökningen i jämförelse med år 1940 mycket 

stor (52.0 respektive 53.5 $). 

Antalet; av£l_ssvin i april 1953 utgjorde 166 900, för

delade på 4 600 fargaltar, 49 500 modersuggor, dräktiga 

första gången, och 112 800 övriga modersuggor. För fargal-

tarna föreligger en betydande ökning (11.4 f°) sedan före

gående år. Av modersuggorna, som totalt ökat med 5 $, ha 

suggor, dräktiga första gången,sjunkit i antal (30.6 $), 

medan antalet övriga suggor Ökat (15.5 $). Ökningen av 

fargaltarna förklaras i huvudsak av större antal unggal

tar och ökat antal galtinnehavare i jämförelse med före

gående år. Den ökning, som beror av att ett större antal 

jordbrukare skaffat egen fargalt, behöver ej innebära mot

svarande ökning av smågrisproduktionen. Ökningen i det 

sammanlagda antalet modersuggor synes dock tyda på en av

sikt att ytterligare öka svinproduktionen. Minskningen i 

antalet modersuggor, dräktiga första gången, bör ses mot 

bakgrunden av det relativt stora antalet dylika suggor fö

regående år. På grund av viss osäkerhet i siffrorna för 

de enskilda länen har antalet fargaltar, som uppgår till 

små tal, ej redovisats separat länsvis. 

Åntailejt £öd.svin i det undersökta området uppgick vid 

ifrågavarande tidpunkt till 1 186 900, fördelade på 

547 200 svin 3 månader och däröver samt 639 700 grisar un

der 3 månader. I jämförelse med år 1952 föreligger en upp

gång i totala antalet gödsvin med 39 200 (3.4 $). Ökningen 

hänför sig helt till grisar under 3 månader, som ökat med 

46 600 (7.9 f°), medan svin på 3 månader och däröver sjun

kit i antal med 7 400 (1,3 fo). Beträffande utvecklingen 

inom de olika länen konstateras för nära hälftfen av jLäne» 

ökmrg Jär båda slagen av gödsvin. 

Ur materialet till räkningen ha även uppgifter om 

antal_e_t hushål].s_svi_n erhållits. I april 1953 uppgick anta

let dylika svin till 103 800, vilket nära överensstämmer 

med antalet år 1952, som utgjorde 104.500. Av hushållssvin 



4. 

har gruppen svin 3 månader oeh däröver minskat i f l e r t a l e t 
l ä n ; för hela området uppgår minskningen t i l l drygt 6 $. 
Däremot har an ta l e t g r i s a r under 3 månader ökat i f l e r t a 
l e t län och i hela området med 9 # . 

S lu t l igen må framhållas, a t t utanför det egentl iga 
jordbruket funnos vid å re ts räkning endast drygt 15 000 
svin ( l . l % av det t o t a l a an ta l e t s v i n ) , fördelade på 
2 300 besä t tn ingar (1.8 f> av samtliga besä t tn ingar ) . 

Hönsräkningen. 

I det vid föreliggande hönsräkning undersökta området, 
d . v . s . Götaland, Svealand och Gästr ikland, redovisades vid 
1944 års t o t a l a kreatursräkning c:a 97 i° av hönsstammen 
i r i k e t . 

An£ai.eJi höns i de t t a område i a p r i l 1953 uppgick 
t i l l 7 727 000, v i l k e t är 429 900 e l l e r drygt 5 $> mindre 
än föregående å r . Nedgången berör främst äldre i£önä,fcläckte 
1951 och t i d i g a r e i v i lka minskat i an ta l med nära 8 %, mot 
endast c:a 3.% minskning för höns, kläckta 1952. Samtliga 
län utom Södermanlands förete nedgång i an t a l e t höns. 

Utanför det egent l iga jordbruket funnos i ap r i l 1953 
1 007 000 höns,motsvarande 13 % av samtliga. 

An^alejt kycklingar i a p r i l 1953, 3 233 000, v isar 
däremot en markant ökning i förhållande t i l l an ta le t vid 
motsvarande tidpunkt- år 1952; ökningen uppgår t i l l 298 500 
(10.2 <fo). Utvecklingen har inom de f l e s t a länen gåt t i 
samma r ik tn ing som för hela området. Den r e l a t i va ökningen 
v a r i e r a r dock be tyd l ig t mellan länen. Endast Uppsala, 
K r i s t i a n s t a d s , Älvsborgs, Skaraborgs och Västmanlands län 
uppvisa minskat anta l kycklingar. Stockholm den 17 juni 
1953. 

På kungl. ' s t a t i s t i s k a centralbyråns vägnar; 



Den representativa svinräkningen derr 20 april 1953» 
Antal svin i .jämförelse med svinräkningarna den 20 april 1940 och den 21 april 1952. 
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Specifikation av "övriga svin". Bilaga. 



Resultat av den representativa sv_.uräkningen den 20 april 19*53 i :1 .förelse ,d vissa tidigare räkningar. 

Tabellen avser Svealand och Götaland. 



Den representativa hönsrakningen deu 20 april x953. 

Antal höns hos olika kategorier av uppgiftsskyldiga. 





Resultat av den representativa honsräkningen den 20 april, 195? i jämförelse med vissa tidigare räkningar. 

tabellen avser Svealand och Götaland. 





KUU&L. STAMSSIoKA CEi&EAliBYI&N 
Avd» f ö r j o r d b r u k s s t a t i s t i k m.m. 

Yrkes f i ska rnas inkomste r och u t g i f t e r m.m. å r l^MJiT^^ 

I a n s l u t n i n g t i l l de t i d i g a r e s t i c k p r o v s u n d e r s ö k n i n g a r 

na av y r k e s f i s k a r n a s t axe rade inkomste r och u t g i f t e r m.m., 

v e r k s t ä l l d a av s t a t e n s l ivsmedelskommission r e s p e k t i v e s t a 

t e n s jordbruksnämnd f ö r å r e n 1938 och 1941-1949 och av s t a 

t i s t i s k a cent ra l /byrån f ö r å r 1950 % h a r c e n t r a l b y r å n i en 

l i g h e t med Kungl» Maj : t s b e s l u t den 29 a u g u s t i 1952 nu u t 

f ö r t en motsvarande undersökning f ö r å r 1 9 5 1 . Genom Kungl . 

Ma j : t s b e s l u t den 31 mars 1951 ö v e r f l y t t a d e s b l . a . denna 

a r b e t s u p p g i f t f r å n jordbruksnämnden t i l l s t a t i s t i s k a cen

t r a l b y r å n . 

Som m a t e r i a l f ö r undersökningen ha från l ä n s s t y r e l s e r 

na i i i f o r d r a t s s j ä l v d e k l a r a t i o n e r , avseende inkoms tå re t 

1 9 5 1 , f ö r samma y r k e s f i s k a r e , som u t v a l t s a t t i ngå i t i d i 

gare undersökningar4 Av b l i k a skä l ha f u l l t användbara upp

g i f t e r i c k e kunnat e r h å l l a s för" e t t mindre a n t a l i u n d e r 

sökningen t i d i g a r e ingående f i s k a r e » Mindre k o m p l e t t e r i n g a r 

ha där för f ö r e t a g i t s * Dessa f ö r ä n d r i n g a r av p r i m ä r m a t e r i a 

l e t t o r d e dock icke nämnvärt i n v e r k a på de redovisade r e 

s u l t a t e n s jämförbarhe t med t i d i g a r e å r . I undersökningens 

huvuddel ingå i å r l iksom i f j o l d e k l a r a t i o n e r fö r 1860 

y r k e s f i s k a r e , u t g ö r a n d e 13 ,6 p rocen t av l a n d e t s å r 1938 

redov i sade y r k e s f i s k a r e . 

Med h j ä l p av u p p g i f t e r f r å n den l o k a l a f i s l ce r i admin i -

s t r a t i o n e n o>ch f i s k a r n a s egna o r g a n i s a t i o n e r u t a r b e t a s f ö r 

närvarande inom c e n t r a l b y r å n e t t a k t u e l l t , på modern samp-

l ingmetodik grundat u r v a l av y r k e s f i s k a r e , v i l k e t i f o r t 

s ä t t n i n g e n s k a l l l i g g a t i l l grund för undersökningar av 

d e t t a s l a g . I samband härmed ämnar c e n t r a l b y r å n - i samråd 

med be rö rda ämbetsverk och i n s t i t u t i o n e r - f ö r e t a g a en om

prövning av metoderna, f ö r a t t b ä s t a möj l iga r e s u l t a t s k a l l 

kunna e r h å l l a s v id dessa u n d e r s ö k n i n g a r , 

1 ) Redogöre lser h ä r f ö r ha lämnats i Jordbruksekonomiska Upp
g i f t e r n r 7 å r 1945, n r 5 år 1946 , n r 5 å r 1947 , n r 6 å r 
1948 , n r 6 å r 1949 och n r 6 å r 1950 samt i Jordbruksekono
miska Meddelanden n r 7 å r 1951 och n r 7 å r 1952, 



2. 

Resultaten av föreliggande undersökning ha liksom de 

två närmast föregående åren redovisats på ett något avvikan

de sätt än vid tidigare undersökningar. Sålunda redovisas 

områdesvis endast summor och medeltal av bruttointäkter, 

nettointäkter och kostnader m.m. i absoluta och relativa 

tali Tabellerna i föreliggande redogörelse lämna uppgifter 

för åren 1949, 1950 och 1951. 

A» Yrkesfiskarnas inkomster och utgifter. 

För beräkning av fiskarnas inkomster och de däremot 

svarande kostnaderna ha endast de deklarationer kunnat läg

gas till grund, som lämnat fullständig redovisning av fis

ket. Alla de deklarationer, som endast angivit netto av 

fiske, ha måst utgallras vid denna bearbetning. Riskerna 

av denna minskning i materialet ha motverkats av en begrän

sad områdesindelning. Antalet bearbetade deklarationer med 

fullständig redovisning uppgick under åren 1949-1951 till 

932. 

I tabell 1 redovisas bruttointäkt av fiske, kostnader 

för fiske, beräknat kontant netto av fiske samt summa taxe

rad nettointäkt dels i medeltal och dels totalt för samtli

ga i undersökningen ingående yrkesfiskare med fullständig 

redovisning av fisket. Tabellen visar fiskets ekonomiska 

utveckling under åren 1949-1951 inom olika områden. 

Såsom framgått av tidigare redogörelser i denna tid

skrift karakteriserades år 1948 av en allmän förbättring 

i fråga om fiskets lönsamhet $ detta år torde närmast kunna 

jämföras med det för fisket gynnsamma året 1943. Under år 

1949 inträffade åter en försämring och inom de områden, 

där intäkterna sjönko mest, ägde en nedgång till 1947 års 

inkomstläge rum. Under år 1950 minskade nettointäkterna av 

fiske ytterligare på Ostkusten och framför allt på Väst

kusten, medan fisket på södra Östersjökusten samt insjö

fisket däremot något förbättrades i jämförelse med år 1949. 

Under år 1951 stego åter nettointäkterna av fiske - enligt 

tabell 1 - på Ostkusten och Västkusten samt för insjöfisket. 

Fisket på södra Östersjökusten visade däremot i det närmas

te oförändrade inkomster i förhållande till år 1950. Den 

huvudsakliga orsaken till det förbättrade läget under år 

1951 torde vara den under året inträffade höjningen av ge-
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nomsnittspriset för de flesta viktigare fiskslagen» (Jfr, 

SOS Fiske 1951} 

I tabell 2 "belysas de inbördes relationerna mellan 

•bruttointäkt, kostnader och netto av fiske. Av denna ta

bell framgår, att kostnadernas relativa andel av brutto

intäkten år 1951 varierade mellan 35 och 52 procent för 

ifrågavarande områden. Under åren 1948 och 1949 konstate

rades en fortgående stegring av de relativa kostnaderna för 

samtliga områden utom Västkusten, där kostnadernas andel 

något minskade. En motsatt utveckling visade år 1950. Un

der år 1951 ökade åter kostnaderna för södra Östersjö-

och Öresundskusten$ för Ostkusten förelåg en fortsatt 

minskning, medan för Västkusten samt insjöfisket kostnader

nas andel höll sig nära oförändrad. 

Det bör observeras, att tabell 1 liksom tabell 2 ger 

en ofullständig bild av västkustfisket, då havsfisket i 

egentlig mening, som bedrives i båtlag med samfälld in

komst- och kostnadaredovisning för hela båtlaget icke är 

representerat i primärmaterialet för dessa sammanställ

ningar. Beträffande båtlagsfisket hänvisas till avdelning 

0. 

B. Yrkesfiskarnas nettointäkter och förmögenhet. 

Bearbetningen i detta hänseende har kunnat baseras på 

hela det tillgängliga deklarationåJnaterialet, enär de ti

digare under A berörda bristfälligheterna i vissa deklara

tioner endast gälla bruttointäkts- och kostnadsredovis

ningarna. Områdesindelningen har därför kunnat göras mera 

detaljerad och anslutas till den officiella statistikens 

fiskeridistrikt och naturliga jordbruksområden. 

Yrkesfiskarnas beräknade kontanta netto av fiske, 

taxerad nettointäkt och förmögenhetsställning redovisas i 

tabell 4, Såsom därav framgår är medelinkomsten av fiske 

avsevärt större på Västkusten än inom övriga områden, Upp

sala, Stockholms, Södermanlands och Gotlands län, Öland 

samt insjöfisket i Vänern och Vättern uppvjsaäe år 1951 det 

lägsta nettot av fiske. 
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En sammanfattande b i l d av utvecklingen beträffande 
yrkesfiskarnas inkomst- och förmögenhetsförhållanden inom 
ol ika områden under åren 1949-1951 lämnas i t a b e l l 5. Där
av framgår, a t t nettoinkomsten av f i ske t minskade under 
år 1950 s ä r s k i l t för Norrlandskusten.och Västkusten} en 
mindre nedgång förekom i Uppsala & Stockholms och Söderman
lands l ä n , Kalmar läns södra d e l , Blekinge och Kr i s t i an 
stads län samt beträffande ins jö f i ske t i Vänern och Vättern. 
Töx övriga områden, främst Östergötlands län och Kalmar 
läns norra d e l , framträdde däremot en ökning av n e t t o i n 
komsterna av f i s k e t . Under år 1951 förbät t rades f i ske t s 
lönsamhet mer e l l e r mindre s t a r k t för i n s jö f i ske t och för 
a l l a kustområden utom Gotland och Öland samt Malmöhus l än 
och Fallands läns södra del , där ne t to in täk te rna minskade. 
Inom området Malmöhus län - Hallands läns södra d e l torde 
orsaken t i l l nedgången vara det under åre t mindre givande 
å l f i s k e t . I fråga om Öland och Gotland torde den ändrade 
fångst inr iktningen från l a x - t i l l torskf iske ha b id rag i t 
t i l l de minskade inkomsterna. Ökningarna i inkomsterna av 
f i ske t under år 1951 för övriga kustområden samt i n s j ö -
f i ske t voro, som t i d i g a r e nämnts, huvudsakligen e t t r e s u l 
t a t av under å re t in t räffade höjningar av genomsnit tspri
se t f-jv de f l e s t a v ik t iga f i sks lagen, i fö rs ta hand s i l l 
och strömming. 

Under år 1951 skedde icke någon mer framträdande fö r 
ändring i f iskarnas förmögenhetsställning. 

För a t t e r h å l l a underlag för en jämförelse mellan 
yrkesfiskarnas och jordbrukarnas ekonomiska förhållanden 
har i t a b e l l 6 g jo r t s en fördelning av an ta le t f iskare 
med hänsyn tagen t i l l storleken av de taxerade ne t to in täk 
te rna samt en motsvarande fördelning av a n t a l e t självägan
de jordbrukare med en åkerareal av högst 30 hek ta r . Upp
gi f te rna för jordbrukarna ha e r h å l l i t s från en liknande 
deklarationsundersökning beträffande dessa, för vilken r e -
dogö^es i nr 5/1955 i denna t i d s k r i f t . 

Tör jordbrukarna konsta teras en gynnsammare inkomst
fördelning än för f i skarna . Detta g ä l l e r samtliga områden 
med undantag för Västkusten, där f i ske t emel ler t id ofta 
bedrj-es i s tor ska la , varför en d i rekt jämförelse mellan 
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jordbruk och fiske är svår att göra för detta område. För 

jordbrukarna - utom på Öland och Gotland samt i Malmöhus. 

Hallands, Göteborgs och Bohus län - framträdde en avsevärt 

förbättrad inkomstfördelning under år 1951j denna var dock 

främst orsakad av att skogsinkomsterna under detta år 

starkt Ökade och i jämförelse med år 1950 mer än fördubb

lades. 

I anslutning till tabell 6 ha kvartil- och median

inkomster för fiskarna respektive jordbrukarna beräknats. 

Resultaten redovisas i tabell 7. Tabellen ger en komplette

rande bild av de två yrkesgruppernas inkomstfördelning. 

För att ytterligare belysa yrkesfiskarnas ekonomiska 

förhållanden i jämförelse med jordbrukarnas ha i tabell S 

fiskarnas medelinkomst och genomsnittliga förmögenhet sam

manställts med motsvarande tal för jordbrukare inom olika 

storleksgrupper mellan 2 och 30 hektar åker. Av tabellen 

framgår, att yrkesfiskarna i inkomst- och förmögenhets-

hänseende för år 1951 genomsnittligt sett voro närmast 

jämförbara med jordbrukare i lägsta storleksgruppen, 2-5 

hektar åker. Jordbrukare med större areal redovisade väsent

ligt högre inkomst och förmögenhet än fiskarna. Västkust

fiskarna utgjorde dock ett undantag härifrån. 

C. Båtlagsfisket inom vissa kommuner av Göteborgs 

och Bahus län» 

För att erhålla en bättre redovisning av västkust

fisket ha för åren 1943-1951 specialundersökningar utförts 

för kommunerna Öckerö, Styrsö, Smögen, Tjärnö och Tanum i 

Göteborgs och Bohus län, för vilka från länsstyrelsen lå

nats samtliga självdeklarationer, som avgivits av yrkesfis

kare för berörda år. Det är i första hand de s.k. båt- och 

samfiskebilågorna, som använts i föreliggande avsnitt av 

deklarationsundersökningen. Sammanlagt ha för år 1951 bear

betats bilagor för 492 båtlag. 

Ett sammandrag av båt- och samfiskebilagornas uppgif

ter rörande bruttointäkter, kostnader, nettointäkter och 

utdelningar på båt- och redskapslotter samt manskapslotter 

(arbetslotter) åren 1949-1951 framlägges i tabell 9. Ta

bellen redovisar dels summor för samtliga i undersökningen 
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ingående båtlag, dels medeltal per båtlag med index*«l 

(1949 = 100-) för de olika posterna. 

I förhållande till år 1948 försämrades båtlagsfiskets 

lönsamhet under år 1949.1 Öckerö och Smögens kommuner sjön-

ko nettointäkterna till 1947 års nivå, under det att för 

Styrsö, Tjärnö och Tanum tillbakagången var mindre stark. 

Under år 1950 försämrades båtlagsfiskets lönsamhet ytter

ligare i samtliga undersökta kommuner med undantag av öcke

rö, som uppvisade ungefär oförändrade nettointäkter. Under 

år 1951 ökade åter båtlagens nettointäkter i Öckerö, Smö

gens och Tanums kommuner - i första hand på grund av det 

goda fladensillfisket - medan nettointäkterna i Styrsö ej 

undergingo någon nämnvärd föränHr^ng och i Tjärnö fort

satte att minska. 

Beträffande utdelningen på båt-- och redskapslotter 

samt manskapslotter konstater; dc:j under år 1949 en starka

re minskning för de förra än för de senare, vilket innebar, 

att båt- och redskapslotterna då erhöllo mindre relativ 

andel av båtlagens nettointäkter än under år 1948. Under 

år 1950 minskade utdelningen ytterligare på såväl båt- och 

redskapslotter som manskapslotter i samtliga kommuner med 

undantag för Öckerö, där manskapslotterna uppvisade en nå

got ökad utdelning. De under åren 1949 och 1950 i jämföre] 

se med år 1948 minskade utdelningarna på de olika lotterna 

sammanhängde med den under dessa år försämrade lönsamheten 

av båtlagsfisket, återspeglad i minskade bruttointäkter 

och ökade kostnader för främst posterna "gemensamt under

håll av båt och redskap", "olja och avgifter" men även i 

ökade värdeminskningsavdrag. 

Under år 1951 förbättrades åter, som förut nämnts, 

båtlags fiskets lönsamhet i Öckerö, Smögen och Tanums kommu

ner, medförande ökad utdelning på såväl båt- och redskaps

lotter som manskapslotter. I Styrsö, där nettointäkterna 

voro ungefär oförändrade , minskade utdelningen på båt-

och redskapslotter ytterligare , medan utdelningen på man

skapslotterna något ökade. I Tjärnö slutligen medförde den 

under året ytterligare försämrade lönsamheten av båtlags

fisket, att utdelningen på de olika lotterna åter minskade. 

Båtlagens koatnp̂ e-r o^ .*.- I Loi^Lakter i procent av 

bruttointäkten ha i tabell 11 sammanställts för åren 1949-



7. 

1951. Av tabellen framgår, att de viktigaste driftskostna*-

derna "olja och avgifter" samt "is, lådor och frakter m.m." 

i regel ökade,relativt sett, under år 1951 i förhållande 

till åren 1949 och 1950, Den största relativa ökningen upp

visade posten "is, lådor och frakter m.m.", vilket till en 

del torde bero av de under året höjda virkespriserna. Kost

nadsprocenten för "olja och avgifter" ökade i Öckerö, Styr-

sö och Smögen men var i det närmaste oförändrad i Tjärnö 

och Tanum. De gemensamma utgifterna för underhåll av båt 

och redskap minskade relativt sett i Öckerö, Styrsö och Ta

num men ökade i Smögen och 3Jjärnö. Kostnaderna för proviant 

samt värdeminskningsavdragen däremot visade ± regel iöke 
i .. . , 

några större förandttLngar i förhållande till "bruttointäkten 
under nämnda år. 

För att belysa ä̂ ven de enskilda båtlagsfiskarnas in

komst- och förmögenhetsförhållanden har i tabell 14 en sam

manställning gjorts av bl.a. taxerad nettointäkt och för

mögenhet i medeltal per båtlagsfiskare i ifrågavarande kom

muner,, Tabellen visar högre taxerad nettointäkt och större 

behållen förmögenhet för deltagare i båtlagsfisket i Öckerö 

och Styrsö än i de övriga tre kommunerna. Beträffande ut

vecklingen under år 1951 konstateras, att båtlagsfiskarnas 

taxerade nettointäkt av fiske steg i förhållande till år 

1950, för samtliga kommuner utom Tjärnö, som visade ett i 

det närmaste oförändrat inkomstläge, Stockholm den 27 juni 

1953. 
På kungl. statistiska centralbyråns vägnar: 



Tabell 1. Bruttointäkt av fiske, kostnader för fiske, beräknat kontant netto av fiske samt summa taxerad nettointäkt enligt 
i materialet inftående yrkesfiskare med fullständig redovisninp, av fisket åren 1949. 1950 och 1951. 



Tabell 1 ( fo r t s . ) 



Tabell 2. Kostnader för fiske, beräknat kontant netto av fiske samt taxerat .netto 

av fiske i procent av "bruttointäkten av fiske enligt i.materialet in

gående deklarationer för yrkesfiskare med fullständig redovisning av 

fisket åren 1949, 1950 och 1951. 

Bruttointäkten respektive år = 100.0 



Tabell 5. Taxerad nettointäkt av respektive fastighet, fiske och övriga förvärvskällor åren 1949. 1950 och 1951. enligt i mate

rialet ingående deklarationer för yrkesfiskare med fullständig redovisning av fisket. 



Tabell.4t Beräknat kontant netto av fisket taxerad nettointäkt och förmögenhetsställ-

ning åren 1949.1950 och 1951* medeltal per yrkesfiskare och summa för 

samtliga j undersökningen ingående yrkesfiskare. 



Tabell 4 (forts . ) 



Tabell 5. Beräknat netto av fiske, taxerad nettointäkt och behållen förmögenhet 

i medeltal per yrkesfiskare åren 1950 och 19*51 i förhållande till 

år 1949. 
Indextal , år 1949 = 100. 



Tabell 6. Procentuell fördelning av antalet yrkesfiskare och självägande .jordbrukare (med en åkerareal *i"*ftj||)Tf-

högst 30 hektar) efter samtliga taxerade nettointäkter. 



Tabell 6 (forts.) Frocentuell fördelning av antalet yrkesfiskare och självägande jordbrukare (med en åkerareal åv 

högst 30 hektar) efter samtliga taxerade nettointäkter. 



Tabell 6 (forts.) Procentuell fördelning av antalet yrkesfiskare och självägande .jordbrukare (med en åkerareal &v"i ̂  

uögst 30 hektar) efter samtliga taxerade nettointäkter. 



Tabell 6 (forts.) Procentuell fördelning av antalet yrkesfiskare och s.jalvägande jordbrukare (med en åkerareal 4y 

högst 30 hektar) efter samtliga taxerade nettointäkter. 

.' 1* 1' l • ' " " " " " ' — ' r • "t 



Tabell 6 (forts.) Procentuell fördelning av antalet yrkesfiskare och självägande .jordbrukare (med en åkerareal Jy 

av höffst 30 hektar) efter samtliga taxerade nettointäkter. 



Tubeli ? . Median- och k v a r t i l t a l av summa taxerad ne t to in täk t för yrkesfiskare och självägande .jordbrukare 
(med en åkerareal av hö^st 30 hektar åker ) . 



8. 
Tabell 8, Medeltal av summa taxerad nettointäkt och behållen förmögenhet för yrkes

fiskare i .jämförelse med motsvarande uppgifter för självägande .jordbrukare 
i vissa storleksgrupper. 



Tabell 8 ( f o r t s . ) 8 ( fo r t s . ) 



Tabell 9. Båtlagens bruttointäkter, kostnader och nettointäkter åren 194-9. 1950 och L951I gumma för samtliga undersökta 'båtlag och medeltal per båtlag samt index 

(år 1949 = 100). 



Tabell. 10. Båtlagens kostnader åren 1949t 1950 och 1951$ summa för samtliga undersökta båtlag och medeltal, per båtlag. 



Tabell 10 (forts.) 



tabell 11. Båtlagens kostnader och nettointäkter åren 1949. 1950 och 1951 i pro

cent av bruttointäkten. Bruttoförsäljnjngssumman respektive år = 100.0 



Tabell 12. Uppgivet saluvärde och skuld å båt åren 1949t 19^0 och 1951; summa för samtliga undersökta båtlag och 

medeltal per båtlag. 



Tabell 15. Antal delägare i båtlagens nettoinkomst samt nettoinkomsten på båt- och 

redskapsdel i respektive arbetsdel åren 194-9» 1950 och 1951» 



Tabell 14. Deklarerade och taxerade intäkter samt taxerad förmögenhet åren 1949i 1950 och 1951 HSr yrkesfiskare, tillhörande de i undersökningen ingående båtlagen; medeltal 

per båtlagsfiskare och summa för samtliga undersö kta båtlaffifiskaref kronor. 





STATISTISKA. CSNTRALBYEÅK 

Avd. för jordbrukss ta t i s t ik 

28 j u l i 1953 

Pen representat iva arealö-tiveriteringen den 1 .juni 1955 i .jämförelse med mot

svarande inventering den 5 juni 1952. 

Preliminära uppgifter för hela r iket . 





KUNGL. STATISTISKA CENTRALBYRÅN 
Avd. för jordbruksstatistik 

augus i yn) Preliminära resultat från den representativa husd.iursräkningen den 1 .juni 195? i 
.jämförelse med vissa tidigare husd.iursräkningar. 

1953 års representativa husdjursräkning har endast omfattat brukningsdelar med mer än 2 hektar åker. Avser hela riket. 





TONCI. STATISTISKA. C 1NTMLBYMN 
irvå. för j o r d b r u k s s t a t i s t i k 

22/10 1953. 

Åkerjordens användning för oiika växtslag år 1953, i hektar, 

enligt den representativa arealinventerin.^en den 1 juni 1953, med 

fullständig fördelning på storleksgrupper, efter åkerarealen, inom 

vissa större produktionsområden,. 

Uppgifterna för lägenheter med högst 0.25 hektar åker samt för 

hrukningsenheter med Q..26 - 2.00 hektar åker äro hämtade från 1944 

års jordhruksräkning respektive 1949 års arealinventering, då upp

gifter för dessa storleksgrupper ej senare infordrats. 



1. Skåne-Hallands slättbygder. 



2. Sydsvenska mellanbygden samt Öland och Gotland. 



3, Östgötaslätten och Vänerslätten (axkl, Täralands 1. 
slättbygd). 



4. Värmlands s l ä t t bygd samt Mälar- och H.iälmarby^den. 



5. Sydsvenska höglandet, Östsvenska dalbygden och 

Västsvenska dalbygden. 



6. oödra Bergslagen, Västsvenska dalsjöområdet, 

Norra Bergslagen. Östra Dalarna och C-äs-criklrn.-!. 



7. Kustlandet i nedre Norrland, Hordsvenska mellanbygden och 

Jämtländska silurområdet. 



8. Kustlandet i övre Norrland och Kopparbergs läriS".. fjällbygd. 



Hela riktet, med undantag av Jämtlands läns 

fjällbygd samt inlanden i Västerbottens och 

Norrbottens län. 



^
$L. STATISTISKA. CiSHTRALBYRÅN 
'tå. fö r j o r d b r u k s s t a t i s t i k 

27/10 1953 

Antalet kreatur enligt den representativa kreatursräk

ningen den 1 juni 1953> med fullständig fördelning på stor

leksgrupper, efter åkerarealen, inom vissa större produktions

områden. 

Denna kreatursräkning omfattar endast brukningsenheter 

med mer än 2.00 hektar åker. Beträffande uppgifter för mindre 

brukningsenheter och lägenheter hänvisas till publikationen 

"Jordbruk och boskapsskötsel år 1949"» 



1. Skåne-Hallands slättbygder. 



2. Sydsvenska mellanbygden samt Öland och Gotland. 



3« Östgötaslätten och Vänerslätten 

(exkl. Värmlands 1. slättbygd). 



4. Värmlands slättbygd samt Mälar- och Hjälmar-bygden. 



5. Sydsvenska höglandet. Östsvenska dalbygden och 

Västsvenska dalbygden* 



6. Södra Bergslagen, Västsvenska dalsjöområdet. 

Norra Bergslagen, Östra Dalarna och Gästrikland. 



7. Kustlandet i nedre Norrland, Hordsvenska mellan

bygden ooh Jämtländska silurområdet. 



8. Kustlandet 1 övre Norrland och Kopparbergs läns 

fjällbygd. 



Hela riket, med undantag av Jämtlands läns fjällbygd 

samt inlanden i Västerbottens och Norrbottens län. 



KUKGL. STATI6DISKA CENTRALBYRÅN 
Avd. för jordbruksstatistik. 

3/12 1953. 
Resultat från den representativa arealinventeringen i oktober 1953 beträffande 

under hösten 1953 besådda arealer» 





EUNGL. STATISTISK CEiMTHåLBYEÅN 

Avd... för jordbruksstatistik 

Arealinventeringen i oktober 1953 

Sedan början av 1940-talet har en inventering av de 

höstsådda arealerna verkställts i oktober månad. Även i 

år har en dylik inventering utförts enligt bestämmelser 

i JCungl. Maj;ts kungörelse den 25 oktober 1953 (SFS nx 

596). Därigenom erhöll statistiska centralbyrån i upp

drag att verkställa en inventering av de under hösten 

1953 med vete, råg, raps och rybs besådda arealerna. In

venteringen har liksom tidigare omfattat samtliga län 

med undantag av Yästernorrlands, Jämtlands, Västerbottens 

ooh Norrbottens län. Inom nämnda lan förekommer obetyd

lig odling av höstsäd (cirka 100 hektar) och knappast 

någon odling av höstsådda oljeväxter» Inventeringen har 

utförts enligt stirkprovsmetod med samma urval av jord

brukare, som använts vid de senaste årens arealinvente

ringar och husdjursräkningar. Närmare redogörelse för den 

härvid tillämpade samplingmetodiken har lämnats tidigare 

t. ex. i"Jordbruksekonomiska meddelanden" nr 2 år 1951 

och "Årsväxten år 1951". För nu ifrågavarande arealin

ventering ha uppgifter infordrats från 24 736 represen

tativt utvalda jordbrukare och av dessa ha 24 607 eller 

99.5 % lämnat användbara uppgifter. Liksom vid tidigare 

inventeringar och räkningar på jordbruksstatistikens om

råde enligt denna metpd är bortfallet således mycket o-

betydligt. JJe kommunala krisorganen ha även denna gång 
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ansvarat för det lokala arbetet med insamling och första 

granskning av primärmaterialet och skött detta mycket 

tillfredsställande. Materialet har bearbetats av statis

tiska centralbyråns avdelning för jordbruksstatistik. 

Efter granskning och rättelse inom centralbyrån har pri

märmaterialet stratifierats på naturliga jordbruksområden 

och storleksgrupper efter åkerarealen. Uppskattning av 

totalsummor för de olika växtslagens arealer inom varje 

storleksgrupp har utförts med ledning av förhållandet 

mellan den kända totala åkerarealen och den i urvalet 

redovisade åkerarealen. 

I större delen av landet har höstsådden i år kunnat 

utföras i normal tid och under mycket gynnsamma förhål

landen. I de västra delarna av Götaland och Svealand, 

speciellt Göteborgs och Bohus, livsborgs samt Värmlands 

län,har sådden dock delvis försenats eller försvårats av 

regnig väderlek och i vissa delar av Sydsverige av torka 

under den normala såningstiden. På grund av gynnsamma 

väderleksförhållanden därefter har emellertid läget i 

dessa områden avsevärt förbättrats. Hösten 1953 synes i 

allmänhet ha karakteriserats av en lång period av ovan

liga gynnsam väderlek för höstbruk och -sådd, vilket åter

speglas i den utökning av framför allt höstsädsarealerna, 

som inventeringen givit till resultat. 

I vidstående tabell framläggas resultaten för de 

20 län, som inventeringen omfattat. Beträffande vete 

och råg har jämförelse där gjorts med dels den hösten 

1952 besådda arealen och dels den i år skördade arealen. 

Uppgifterna för 1952 års höstsådd ha inom ett feegränsat 

område visat sig ligga något för högt, med anledning av 
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att vid inventeringstillfället den 13 oktober hostsådden 

där ej var avslutad på grund av den abnormt stora neder

börden och de arealer, som man väntade i fortsättningen 

kunna beså, uppskattades för högt* Detta gällde sär

skilt tialmax läns södra del och Gotlands län. Beträffande 

raps och rybs har i tabellen jämförelse gjorts med de 

hösten 1952 besådda arealerna', vid inventeringen somma

ren 1953 infordrades ej särskilda uppgifter om höstrybs-

arealerna.. 

Inom de 20 undersökta länen ha i år 390 900 hektar 

besatts med höstsäd, vilket utgör en ökning med 41 200 

hektar (11..8 G/°) i jämförelse med den hösten 1952 besådda 

arealen och 69 800 hektar (21-.7 /•) i förhållande till 

den i år skördade arealen. För de två sädesslagen visa 

resultaten en arealökning av 30 000 hektar (14.5 1°) för 

vete och 11 200. hektar (7.9 $) för råg i förhållande till 

den hösten 1952 besådda arealen samt 46 9̂ 0 hektar (24.7 

°/o) för vete och 22 900 hektar (17-5 1°) för råg i jäm

förelse med den i år skördade arealen. Hen i höst med 

vete besådda arealen är den största, som förekommit sedan 

1930-talet, beträffande råg behöver man ej gå längre till

baka i tiden än till år 1947 för att finna större höst

sådd. 

Den viktigaste orsaken till att höstsädsodlingen i 

år utökats torde, såsom förut antytts, ha varit de sär

skilt gynnsamma väderleksförhållandena, som möjliggjort 

största möjliga höstsådd. Man torde härvid ha kalkylerat 

med att de hostsådda grodorna vid normal utvintring ha 

större utsikt att ge bättre etconomiskt resultat än de 

vårsådaa. Prissättningen, som är fördelaktigare for bröd-
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säd än fodersäd, har härtill bidragit. 

Den minskning av höstsädsodlingen, som framträder 

i Göteborgs och Bohus, Ilvsborgs och Värmlands län, synes 

ha orsakats av den starka nederbörden i dessa trakter 

under augusti och september * 

iren 1951 och 1952 kännetecknades beträffande od

lingen av höstsådda ol.j&täxter därav, att arealen för 

raps reducerades och för höstrybs utökades. Hösten 1953 

är förhållandet omvänt. Den med höstraps besådda arealen 

har nämligen ökat med 5 500 hektar (9.9 i"), under det 

att höstrybsarealen minskat med 7 400 hektar (26.B #). 

Den i höst besådda arealen uppgår nämligen för de 20 

länen till sammanlagt 61 600 hektar för raps och 20 200 

hektar for rybs mot 56 000 respektive 2? 700 hektar 

hösten 1952. För de två växtslagen sammanslagna är area

len i år 1 900 hektar mindre än hösten 1952. Den numera 

mindre fördelaktiga prissättningen på oljeväxtfrö torde 

förklara arealminskningen. 

Undersöker man utvecklingen inom de olika länen, 

finner man, att odlingen av höstraps under det sista 

året utökats i samtliga län utom Stockholms, Östergötlands, 

Kalmar, Blekinge och Västmanlands län. .Relativt sett är 

minskningen särskilt framträdande i Kalmar och Blekinge 

län.- Höstrybsodlingen har minskat i omfattning i samtliga 

län utom i Gotlands. 

Höstens fördelaktiga väderleksförhållanden ha med

fört en gynnsam utveckling av de höstsådda grödorna, var

för goda förutsättningar för övervintringen i regel anses 

föreligga. Dock ger den ovanligt kraftiga utvecklingen 



av oljeväxterna i en del områden anledning till farhågor. 

Stockholm den 5 december 1953-

På kungl. statistiska centralbyråns vägnar: 





EJJEGL. STATISTISKA CENTiiALBYMN 
Avd. för jordbruksstatistik. 

I ,jordbruket den 1 juni 1955 sysselsatt arbetskraft 

över 15 år och antal under år 1952 lejda arbetstimmar. 

I anslutning till de av statens jordbruksnämnd 

och statistiska centralbyrån utförda undersökningarna 

rörande inom jordbruket den 1 juni 1951 respektive 

3 juni 1952 sysselsatt arbetskraft över 15 år har 

centralbyrån nu verkställt en motsvarande utredning 

beträffande arbetskraftsförhållandena inom jordbruket 

den 1 juni 1953. Vid 1952 års undersökning inhämtades 

uppgifter även om totala antalet i jordbruket under 

år 1951 lejda dagsverken, utförda av såväl fast som 

tillfälligt anställd arbetskraft. Motsvarande uppgif

ter, avseende förhållandena under år 1952, infordrades 

vid innevarande års undersökning, dock skulle denna 

gång uppgifterna lämnas i antal arbetstimmar i stället 

föri dagsverken. Denna ändring ansågs motiverad på 

grund av det i jordbruket numera tillämpade timav-

loningssystemet. 

Alla tre undersökningarna grunda sig på uppgifter 

från de representativt utvalda brukningsenheter med 

Över 2 hektar åker (nära 28 000), som ligga till grund 

för de årligen återkommande arealinventeringarna och 

husdjursräkningarna; uppgifterna ha infordrats i sam

band med dessa räkningar i början av juni månad. 

Vid 1951 års undersökning skulle uppgifter om 

arbetskraften lämnas i följande grupper! a) brukaren 

och hans familjemedlemmar, b) lejd arbetskraft och c) 

därav tillfälligt anställda. Då denna formulering or

sakade en del felaktiga uppgifter, företogs i 1952 års 

blankett den ändringen, att den lejda arbetskraften 

skulle uppgivas i två isolerade grupper: fast anställ

da och tillfälligt anställda. Likaså på grund av er

farenhet vid 1951 års undersökning insattas i 1952 års 

blankett en tydligt framträdande anvisning, att uppgif

terna om arbetskraften skulle avse en speciell dag, 
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nämligen den 3 juni, och icke någon tidsperiod. Blan

ketten för innevarande års undersökning har samma upp

ställning som närmast föregående årj uppgifterna om 

arbetskraften skulle dock denna gång avse den 1 juni. 

Magra närmare anvisningar i övrigt för uppgifts-

lämnandet, t.ex. om avgränsning gentemot hemsysslor, 

skogsarbete eller annat arbete, som kan vara kombine

rat med jordbruksarbete, förekommo icke vid någon av 

undersökningarna. Avsikten var, att var och en som 

vid respektive tidpunkt arbetade i jordbruket, skulle 

redovisas. 

Bifogade tabell lämnar en sammanställning av re

sultaten av alla tre årens undersökningar. Av tabellen 

framgår, att den för år 1952 konstaterade minskningen 

av arbetskraften fortsatte under år 1953 och berörde 

alla kategorier av arbetskraft inom samtliga områden 

och storleksgrupper med unéantag för tre grupper. Till

fälligt anställd kvinnlig arbetskraft i storleks

gruppen 20 - 30 hektar inom södra och mellersta Sve

riges slättbygder samt såväl fast som tillfälligt an

ställd kvinnlig arbetskraft i gruppen 2 - 10 hektar 

inom södra och mellersta Sveriges skogs- och dalbyg

der ökade nämligen i förhållande till år 1952. Ben 

förut nämnda förbättringen av blanketterna för de båda 

senaste undersökningarna torde få anses utgöra en 

garanti för att resultaten från dessa äro fullt jäm

förbara och även i möjligaste mån tillförlitliga. 

Enligt närmast föregående års undersökning upp

gick det totala antalet lejda dagsverken under år 1951 

för hela riket till 36 469 000. Vid omräkning till ar

betstimmar efter en beräknad genomsnittlig arbetstid 

av 8 timmar per dag erhålles 291 753 000 arbetstimmar. 

Motsvarande tal för år 1952 uppgick till 271 494 000. 

Minskning föreligger således även i fråga om totala 

antalet i jordbruket lejda arbetstimmar och av tabel

len framgår, att denna minskning är genomgående för 

samtliga områden och storleksgrupper. 

Vid bedömningen av dessa uppgifter torde man 

böra utgå från att arbetstimmar, utförda i skogen av 
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jordbrukets fast anställda arbetskraft, ingå i redo

visningen- Man bör även räkna med att enstaka arbets

timmar, utförda i till gården hörande såg, tegelbruk, 

grustag m.ffi. medtagits. jje tillfälligt anställdas ar

betsinsatser av detta slag torde däremot icke ingå i 

redovisningen av antalet arbetstimmar, då sådan ar

betskraft i regel utför dylikt arbete på ackord vid 

sidan av den egentliga jordbruksdriften. Stockholm 

den 12 december 1953. 

På kungl. statistiska centralbyråns vägnar: 



KUNGL. STATISTISKA CENTRALBYRÅN . ^v . . lncn . . _,nro . . ^nc:^ 
ivfl -för irrdbruksstatistik I nordbruket den 1 juni 19,51, den ? jun} 1952 och den 1 t1uni 1?5? sysselsatt 
Ava. lor joraDiUKbö-ca-ciö-uxK arbetskraft över 15 år samt antal lejda arbetstimmar under åren 1951 och 1952. 

12 december 1953 —' ~~T\ 
Avser brukningsenheter med mer än 2 hektar åker. ' 
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3. 



4, 





KOTGL, STATISTISKA. GiMMLBYitiB 
Avd, for jordbruksstatistik. 

Svinräkningen den 12 oktober 1953-, 

Genom kungörelse den 25 september 1953 utfär

dade Kungl, Maj:t bestämmelser angående uppgifter 

för svinräkning den 12 oktober 1953. I enlighet där

med skulle rakningen omfatta Götaland, Svealand och 

Gästrikland; skyldig att lämna uppgift var var och 

en som av statistiska centralbyrån därom anmodades, 

Sedan bearbetningen av uppgiftsmaterialet nu slut

förts, framlägger centralbyrån härmed en redogörelse 

för räkningen och resultaten därav, 

Liksom under de närmast föregående åren har fö

religgande räkning utförts i form av en stickprovs

undersökning. Uppgifter om antalet svin ha infordrats 

från ett representativt urval av dels brukningsenhe-

ter, dels svininnehavare utan åkerjord. Inom central

byrån uppgjorda förteckningar över de uppgiftsskyl

diga ha tillställts vederbörande kommunala myndig

heter (kristidsnämnder eller motsvarande kommunala 

organ), som ombesörjt infordrandet och utfört en 

första granskning av uppgifterna. 

I urvalet ha ingått samma brukningsenheter och 

övriga uttagna uppgiftsskyldiga som vid räkningen i 

oktober 1952. Beträffande urvalets sammansättning 

och uttagningen därav samt sättet för skattningarna 

av totala antalet svin hänvisas till Jordbruksekono

miska Meddelanden nr 7:1951 (sid. 313), 

Vid den slutliga bearbetningen ha använts 3ö 354 

uppgifter, vilket är 99.8 fo av samtliga uttagna upp

giftsskyldiga. Bortfallet är således mycket obetyd

ligt. 

För att ge en bakgrund till den allmänna ut

vecklingen under det senaste året har i följande 

tablå en sammanställning gjorts av antalet svinbe-



Antalet svinbesättningar ökade "betydligt i bör

jan av 1940-talet i samband med den starkt ökade fö

rekomsten av hushållssvin. Efter att år 1943 ha upp

nått ett maximum, cirka 329 000, har antalet besätt

ningar därefter undergått en betydande minskning och 

utgjorde för Svealand och G-ötaland i oktober 1953 

cirka 188 000. I jämförelse med år 1939 föreligger 

en minskning med 23 $. Under det senaste året har an

talet svinbesättningar sjunkit med nära 4 i°, vilket 

torde sammanhänga med nedgång i antalet besättningar 

med endast hushållssvin. Variationerna i antalet be

sättningar synas i allmänhet stå i samband med för

ändringarna i antalet hushållssvin. Till belysning 

härav ha i följande tablå sammanställts indexserier 

för antalet svinbesättningar och antalet hushålls

svin i oktober för de år, som uppgifter om hushålls

svin inhämtats vid hösträkningarna, nämligen åren 

1943-1953. Respektive antal år 1943 har därvid satts 

lika med 100.0. 

2. 

sättningar och antalet svin i Svealand och Götaland 

i oktober åren 1939-195 3, med undantag för år 1942, 

då ingen räkning företogs, 



Det totala antalet svin visar däremot ingen sam

variation med antalet "besättningar. Trots ökningen i 

antalet besättningar gick antalet svin ned under de 

första krigsåren, "beroende av minskning i de stora 

besättningarna, men det ökade sedan och har vid de 

två senaste årens hösträkningar överstigit 1939 års 

antal. Under det senaste året har en mindre tillbaka

gång skett; antalet svin i oktober 1953 ar drygt 1 f> 

lägre än år 1952. 

För en mera detaljerad kännedom om svinbeståndets 

storlek och sammansättning samt de förändringar, som 

inträffat under det senaste året, hänvisas till tab.2, 

där länsuppgifter lämnas rörande antalet svin av olika 

slag vid innevarande års räkning i jämförelse med mot

svarande antal vid räkningarna i oktober 1950 ooh 

1952, För att belysa svinräkningens omfattning kan 

nämnas, att vid den senaste totala husdjursräkningen, 

den 1 juni 1949, redovisades ca 94 f> av landets hela 

svinstam inom det nu undersökta området. 

Enligt resultaten av räkningen uppgick det .totala 

§.ni.aiei £vin i Götaland, Svealand och Gästrikland i 

oktober till 1 561 800, vilket innebär en minskning 

med 18 900 eller drygt 1 <fo i jämförelse med antalet 

vid motsvarande tidpunkt närmast föregående år. I 

förhållande till år 1950 föreligger en ökning med 

16 <fo. Nedgången under det senaste året hänför sig 

till Östergötlands, Kalmar, Kristianstads, Malmöhus, 

Hallands och Värmlands län samt Älvsborgs läns södra 

del. För övriga områden konstateras ökning. I Skara

borgs och Gotlands län är ökningen dock obetydlig. 

För flertalet områden uppgå avvikelserna från fjol

årets antal till mindre än 5 f. 

3. 
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Antalet jiv̂ lssvin i oktober 1953 inom det undersök

ta området utgjorde 164 500, fördelat på 4 600 fargal

tar, 33 400 modersuggor, dräktiga första gången, och 

126 500 ftvriga modersuggor. Por fargaltarna föreligger 

en ökning med nära 7 fo sedan föregående år. Av moder-

suggorna, som totalt ökat med drygt 3 f, ha suggor 

dräktiga första gången, sjunkit i antal (3.4 $), men 

antalet övriga modersuggor ökat (5.2 fo). Ökningen av an

talet fargaltar torde sammanhänga med större antal ung

galtar och ökat antal galtinnehavare i jämförelse med 

föregående år. Minskningen i antalet modersuggor, dräk

tiga första gången, hör ses mot bakgrunden av det rela

tivt stora antalet dylika suggor föregående år. På grund 

av viss osäkerhet i siffrorna för de enskilda länen har 

antalet fargaltar, som uppgår till små tal, ej redovi

sats separat länsvis. 

åniaiei. £öåsvin i det undersökta området uppgick 

vid ifrågavarande tidpunkt till 1 397 300, varav 

696 400 svin 3 månader och däröver samt 7̂ 0 900 grisar 

under 3 månader. I jämförelse med år 1952 har totala 

antalet gödsvin minskat med 24 300 (1.7 f°). båda ål

dersgrupperna förete nedgång. För gödsvin över 3 måna

der uppgår minskningen till nära 3 fo och för grisar un

der 3 månader till knappt 1 fo, Beträffande utvecklingen 

inom olika områden konstateras ökning av gödsvinen un

der det senaste året inom cirka halva antalet av de olika 

områdena och minskning i de övriga. Gödsvin 3 månader 

och däröver synas ha minskat främst i Svealand samt i 

de östligaste och sydligaste delarna av Götaland. Gri

sar under 3 månader visa däremot ökning inom hela Svea

land utom Värmlands län, medan samtliga områden i Göta

land med undantag av Östergotlands, Jönköpings, Blekinge, 

Göteborgs och Bohus län samt Alvsborgs läns norra del 

förete nedgång i antalet. 

Ur materialet till räkningen ha även uppgifter om 

äniaiei û̂ hålljsjsvin erhållits. I oktober 1953 uppgick 

antalet dylika svin till 185 100 mot 194 800 år 1952; 

minskningen motsvarar 5 f°> Av hushålls svin har gruppen 

svin 3 månader och däröver minskat med drygt 5 % och 
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grisar under 3 månader med nära 4 fo. Det sammanlagda 

antalet hushållssvin har sjunkit i samtliga områden 

utom i Blekinge län och i Älvsborgs läns södra del. 

Slutligen må framhållas, att utanför det egent

liga jordbruket funnos vid årets räkning drygt 21 000 

svin (1.4 fo av det totala antalet) fördelade på 5 900 

besättningar (3.1 % av samtliga besättningar). Stock

holm den 16 december 1953. 

På kungl. statistiska centralbyråns vägnar: 



Tabell 1. Huvudresultat av den representativa svinräkningen den 12 oktober 1955 i .jämförelse med tidigare räkningar. 

Tabellen avser Svealand och Götaland. 



Tabell 2. Den representativa svinräkningen den 1.2 oktober 1955. 

Antal svin i jämförelse med svinräkningarna den 16 oktober 1950 och den 13 oktoher 1952» 



Tab. 2 f o r t s . 



Specifikation av antalet "övriga svin". 
Tab. 2 forts. 





I samband med inventeringen av de i höst besådda 

arealerna har statistiska centralbyrån från samma urval 

av jordbrukare infordrat uppgifter om de arealer, som 

år 1953 använts för skörd av vissa slag av vallfrö. Be

arbetningen av dessa uppgifter ar nu utförd, och resul

taten, som avse brukningsenheter med mer än 2 hektar 

åker, framläggas i bifogade tabell. Stockholm den 17 de

cember 1953. 

På kungl. statistiska centralbyråns vägnar: 

SONGIi. 3I--TI 7H3KA C2IITR1LBYEAH 
Åvd. för jordbruksstatistik. 

n/ •* 



KUNGL. STATISTISKA CENTRALBYRÅN 
Avd. för jordbruksstatistik 

10 december 1953 
Arealer, som ha använts för skörd av vissa slag av vallfrö år 1953» 

i .jämförelse med åren 1939 och 1951. 
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EUSG-L. STAT I ST I S M C2HTfii.LBYEÅW 
iivcL. för jordbruksstatistik 

17 december 1953. 

Statistiken Över galtar och betäckta suggor. 
Hela området. 

Sammanräkningen av uppgifterna för november månad 1953 har givit 

följande resultat, varmed jämföras motsvarande siffror för de 12 före
gående månaderna. 



EUHGL. ST^TIS^iaU CiiuTIULBYRilN 
Avd. fö r j o r d b r u k s s t a t i s t i k 

18 f e b r u a r i 1953 . 

Statisti icégL.över g a l t a r och, be t ä c k t a suggor* 

Hela området. 

Sainmanräkningen av uppgifterna jBär j a n u a r i månad 1953 h a r g i v i t f ö l j a a -

de r e s u l t a t , varmed jämföras motsvarande s i f f r o r f ö r de 12 föregående må

naderna» m^Hvi«+-Vr.-^n ^o-l+o-r» T>A4-K.O»-4-n ™,^,~«„ 



AIIHGL. STATISTISKA GIIITTRALBYEAU 
Avd. för jo rdbrukss ta t i s t ik 

17 mars 1953» 

S ta t i s t iken över gal tar och. be^^"ta' 'auggfc^ J 

Hela området. ^ J ^ j J A L B t f p ^ 

Sammanräkningen av uppgifterna för februari månad' 195? kar g iv i t f ö l 

jande r e s u l t a t , varmed jämföras motsvarande s i f f ror för de 12 föregående 

m å n a d e r n a . T i a n ä t b a r a , s a l t a r . •R<=>tänkta..ssiiff0T>-r ~x 



KOTGL. STATI.3TISSA CSITTBAIBYRAN 
Avd. fö r j o r d b r u k s s t a t i s t i k 

18 a p r i l 1953. 
S t a t i s t i k e n över g a l t a r och b e t ä c k t a suggor . 

Hela området . 

Sammanräkningen av u p p g i f t e r n a fö r mars mågtad 1953 har g i v i t f ö l j a n 

de r e s u l t a t , varmed jämföras motsvarande s i f f r o r fö r de 12 föregående må~ 

naderna . imö«n+vo«i M H « > . -n^+x^v+o «••,«»«-̂  



EOTSL. STATISTISKA. CENTRÅLBYEAN 
Avd, f ö r j o r d b r u k s s t a t i s t i k 

18 maj 1 9 5 3 , 

S t a t i s t i k e n ö v e r g a l t a r och betgETBWWWWTggor. 

H e l a o m r å d e t . 

Sammanräkningen a v u p p g i f t e r n a f ö r a p r i l månad 1953 h a r g i v i t f ö l j a n 

de r e s u l t a t , varmed j ä m f ö r a s m o t s v a r a n d e s i f f r o r f ö r de 12 f ö r e g å e n d e må

n a d e r n a , (IHÖ«,r,+^aTO rrol+Q-K. Do+onW-o ml rrfrr^-n 



KOTGL. 3TATI-JSISIA. CEITTRÅlBTBÅir 
Avd. fö r j o r d b r u k s s t a t i s t i k 

17 j u n i 1953. 

S t a t i s t i k e n över g a l t a r och b e t ä c k t a sruggor. 
Hela området. 

Sammanräkningen av ^gfsg&fterna fö r maj månad 1953 nar g i v i t f ö l j a n 
de r e s u l t a t , varmed jämföras motsvarande s i f f r o r fö r de 12 föregående må
naderna , ... 



WUGrlt. 3TÄTI:s£ISKk CMIHALBHtÅtt 
Avd, för jo rdbrukss ta t i s t ik 

17 j u l i 1953. 
S ta t i atHljcen, över ga l t a r och betäckta sugRor. 

Hela området. 

Sammanräkningen av uppgifterna för .juni månad 1953 har g iv i t föl jan
de r e s u l t a t , varmed jämföras mo-fcsvarande s i f f ro r för de 12 föregående må
naderna. 



Avd. för jordbruksstatistik 

19 augusti 1953. 

Statistiken över galtar och. ^)e"t;äc^^gu:ggog^V^^ 

Hela Qjagådet. ' 

Sammanräkningen av uppgifterna för juli månad 1953 nar givit följan

de resultat, varmed jämföras motsvarande siffror för de 12 föregående må

naderna. „ .. 



KOTGD. ST-ITIJTISSA. GEII ERBIIBY&M 
Avd» för j o r d b r u k s s t a t i s t i k 

17 september 1953. 

S t a t i s t i k e n över g a l t a r och "betag^m ~5iS^gor« 

Hela området. 
Sammanräkningen a r u p p g i f t e r n a f ö r augus t i månad 1953 ha r g i v i t 

fö l jande r e s u l t a t , varmed jämföras motsvarande s i f f r o r fö r de 12 f ö r e 

gående månaderna, m-.-j.-u -, J. T, J.- T J. 

http://m-.-j.-u


Avd. för jordbruksstatistik 
18 november 1953. 

Statistiken över galtar och oexacicua auggcr. 
Hela området. 

Sammanråkningen av uppgifterna för oktober månad 1953 har givit 

följande resultat, varmed jämföras motsvarande siffror för de 12 före-

gående månaderna. Tjänstbara galtar Betäckta suggor 



KUNGL. STA'J?IS'TISKA CENTRALBYRÅN 
Avd. -för jordbruksstatistik 

13 januari 1954. 
Statistiken över galtar och betäckta suggor. 

Hela området. 
Sammanräkningen av uppgifterna för december månad 1953 har givit följande 

resultat, varmed jämföras motsvarande siffror för de 12 föregående månaderna. 
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