INLEDNING TILL

Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990
Folkräkningar utfördes under perioden 1860-1900 vart
tionde år och publicerades i ”Bidrag till Sveriges
officiella statistik. A, Befolkningsstatistik (BiSOS A)”.
Dessa är digitaliserade och finns på adressen:
http://www.scb.se/BiSOS
Därefter har resultaten från räkningarna ingått i serien
Sveriges officiella statistik (SOS).
1910 till 1930 genomfördes räkningen vart tionde år och
därefter vart femte år med undantag för 1955.
Publikationerna har t o m 1960 benämnts Folkräkningen.
De allmänna bostadsräkningarna utfördes 1912-1914,
1920, 1933, 1945 och 1960. År 1945 bar titeln ”Bostäder
och hushåll”.
1965 till 1990 ägde Folk- och bostadsräkningen rum vart
femte år.

Folkräkningen den 31 december 1945. VII:1, Partiella
undersökningar (tolvtedelssamplingen) behandlar delar av
familjestatistiken = Recensement de la population en 1945.
VII:1, Enquêtes partielles (échantillon de 8 %) traitant certaines
parties de la statistique des familles.
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2009.
urn:nbn:se:scb-fob-1945_071
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Av redogörelsen för 1945 års folkräkning får statistiska centralbyrån härmed överlämna sjunde delens första häfte. Utarbetandet av texten har omhänderhafts av t. f. aktuarien Margit Vinge med biträde av amanuensen
Robert Rosén.
Stockholm den 16 maj 1950.
Underdånigst
KARIN KOCK.
IVAE

UHNBOM.

IV

Innehållsförteckning.
Text.

Sid.
1*

Inledning
Avd. I. Familj och hushåll
K a p . 1. De olika hushållstypernas antal, storlek
m.
Inledning
Personhushållens storlek och regionala fördelning
Familjehushåll
Andra
personhushåll
Anstaltshushåll
Åldersfördelning
»
2. Familjehushållens s a m m a n s ä t t n i n g
Inledning
Familjeföreståndare
H u s t r u r och jämställda
B a r n och jämställda
Föräldrar
H e m b i t r ä d e n , hushållerskor, barnsköterskor m.
Övriga hushållsmedlemmar
»
3. B a r n a n t a l e t i familjerna
Barnens fördelning på familjer med olika b a r n a n t a l
Familjernas fördelning efter b a r n a n t a l e t

m.

fl.

Avd. II. Inkomst och försörjningsbörda
K a p . 1. Materialets beskaffenhet
» 2. Familjemedlemmarnas inbördes inkomstförhållanden
»
3. Hushållsställning och inkomst
»
4. Familjestorlek och inkomst
»
5. Familjestorlek, yrke och inkomst
»
6. Familjestorlek, ålder och inkomst
»
7. Familjestorlek, familjeställning och förmögenhet

2*
2*
2*
5*
9*
11*
13*
14*
17*
17*
20*
25*
26*
29*
34*
37*
39*
39*
46*
60*
60*
62*
76*
85*
102*
105*
113*

Texttabeller.
Tab. A. Relativ fördelning av personhushållen efter storlek, riksområdesvis, år 1945
» B. Befolkningen efter hushållstyp och ställning i hushållet, år 1945
» C. Relativ fördelning av befolkningen efter hushållsställning i kombination
med kön och ålder, år 1945
» D. Antal familjer efter familjetyp samt familjeföreståndarens kön och civilstånd
inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkn i n g , åren 1945 och 1940
» E. Antal familjer efter familjetyp samt familjeföreståndarens näringsgren och
socialklass, år 1945
» F. Antal b a r n och med b a r n jämställda dels under, dels över 18 år efter
familjetyp inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och
stadsbefolkning år 1945 samt inom hela befolkningen åren 1945 och 1940
» G. Familjeföreståndare tillhörande familjetyp samboende äkta m a k a r efter
socialklass och b a r n a n t a l , år 1945
» H. Familjeföreståndare inom övriga familjer efter kön och civilstånd s a m t
b a r n a n t a l inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och
stadsbefolkning, år 1945
» I. Barn efter familjetyp och antalet b a r n i familjen, år 1945
» J. Barn under 18 år tillhörande familjetyp samboende äkta m a k a r efter ålder
och antalet b a r n i familjen inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, år 1945
» K. Familjeföreståndare tillhörande familjetyp samboende äkta makar efter hela
antalet h e m m a v a r a n d e b a r n i kombination med antalet minderåriga barn,
år 1945
» L. Familjeföreståndare inom övriga familjer efter hela antalet hemmavarande
barn i kombination med antalet minderåriga barn, år 1945

8*
15*
16*
18*
21*
28*
40*
41*
42*
45*
47*
48*

V
Sid.
Tab. M.
»

N.

»

O.

»

P.

»

Q.

»

R.

»

S.

»

T.

»

U.

»

V.

»

X.

»

Y.

»

Z.

»

Å.

»

Ä.

»

Ö.

»

Aa.

»

Ab.

»

Ac.

»

Ad.

»

Ae.

»

Af.

»

Ag.

»

Ah.

Relativ fördelning av familjeföreståndare tillhörande familjetyp samboende
äkta m a k a r efter näringsgren och socialklass samt antalet b a r n u n d e r 18
år i familjen, år 1945
Relativ fördelning av samboende äkta m a k a r efter m a n n e n s ålder och antalet
b a r n u n d e r 18 år i familjen, inom landsbygden och städerna, år 1945..
Relativ fördelning av samboende äkta m a k a r efter h u s t r u n s ålder och antalet barn u n d e r 18 år i familjen, inom landsbygden och städerna, år 1945
Familjeföreståndare inom övriga familjer efter kön, civilstånd och förekomsten av föräldrar samt antalet b a r n under 18 år i familjen inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, år 1945
Relativ fördelning av familjeföreståndare inom övriga familjer efter näringsgren och socialklass samt antalet barn u n d e r 18 år i familjen, år 1945
Relativ fördelning av bestående äktenskap efter m a k a r n a s resp. barnens
inkomstförhållanden i kombination med antalet b a r n dels under, dels över
18 år inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, år 1945
Bestående äktenskap efter m a k a r n a s inkomstförhållanden s a m t förekomsten
av föräldrar inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och
stadsbefolkning, år 1945
Bestående äktenskap efter familjeföreståndarens yrke och makarnas inkomstförhållanden, år 1945
Övriga familjer fördelade efter familjeföreståndarens och barnens inkomstförhållanden inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och
stadsbefolkning, år 1945
Relativ fördelning av övriga familjer efter familjeföreståndarens kön, civilstånd och inkomstförhållanden samt efter förekomsten av b a r n u n d e r
och över 18 år och föräldrar, år 1945
Övriga familjer vari föräldrar ingå efter familjeföreståndarens kön och
civilstånd samt förekomsten av syskon till familjeföreståndaren och dessas
inkomstförhållanden, år 1945
Relativa antalet personer u t a n inkomst och medianinkomsten för inkomstt a g a r e efter kön, familjeställning och familjetyp inom jordbruksbefolkning och övrig befolkning, år
1945
Personer tillhörande andra personhushåll och anstaltshushåll fördelade
efter inkomst inom jordbruksbefolkning och övrig befolkning, år 1945
Antal hembiträden inom bestående äktenskap efter familjeinkomst III samt
antalet barn u n d e r 18 år i familjen, år 1945
Antal hembiträden inom övriga familjer efter familjeinkomst I I I samt antalet b a r n under 18 år i familjen, år 1945
Bestående äktenskap fördelade efter dels antalet b a r n under 18 år och
familjeinkomst I resp. II, dels hela antalet hemmavarande b a r n och
familjeinkomst I resp. I I I inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, år 1945
Medianinkomstens storlek för olika slag av familjeinkomst och olika familjetyper inom bestående äktenskap, år 1945
A n t a l bestående äktenskap, där h u s t r u n h a r t a x e r a t belopp, i % av samtliga äktenskap i olika intervall av mannens taxerade belopp inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, år 1945
Mannens taxerade belopp i kombination med h u s t r u n s motsvarande medianbelopp inom bestående äktenskap fördelade efter antalet b a r n under 18
år inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, år 1945
H u s t r u n s taxerade belopp i kombination med m a n n e n s motsvarande medianbelopp inom bestående äktenskap fördelade efter antalet b a r n under
18 år inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, år 1945
Övriga familjer fördelade efter dels antalet b a r n under 18 år och familjeinkomst I resp. II, dels hela antalet h e m m a v a r a n d e b a r n och familjeinkomst I resp. III inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning
och stadsbefolkning, år 1945
Medianinkomstens storlek för olika slag av familjeinkomst och olika
familjetyper inom övriga familjer, år 1945
Bestående äktenskap fördelade efter medianinkomst, familjeföreståndarens
yrke och antalet b a r n under 18 år, år 1945
Övriga familjer fördelade efter medianinkomst, familjeföreståndarens näringsgren och antalet barn under 18 år, hela riket, år 1945

52*
53*
54*
57*
59*

67*
69*
70*
73*
74*
75*
77*
79*
81*
84*

87*
92*
95*

97*

98*

99*
101*
103*
104*

VI

Sid.
T a b . Ai.

»

Aj.

»

Ak.

»

Al.

»

Am.

»

An.

»

Ao.

»

Ap.

»

Aq.

»

Ar.

»

As.

»

At.

»

Au.

Bestående äktenskap fördelade efter medianinkomst, familjeföreståndarens
ålder och antalet b a r n u n d e r 18 år i familjen inom jordbruksbefolkning,
övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning år 1945 s a m t inom hela
befolkningen åren 1945 och 1940
Medianinkomsten för inkomsttagarna bland familjeföreståndare och deras
h u s t r u r , b a r n över 18 år och föräldrar fördelade på åldersklasser, tillh ö r a n d e bestående äktenskap inom jordbruksbefolkning och övrig befolkning, år 1945
B a r n u n d e r 18 år efter ålder och familjeinkomst I inom bestående äktenskap, år 1945
Familjeföreståndare i övriga familjer efter kön och ålder, förekomsten av
b a r n u n d e r 18 år s a m t medianinkomst inom jordbruksbefolkning och
övrig befolkning, år 1945
Medianinkomst för i n k o m s t t a g a r n a bland familjeföreståndare, b a r n över
18 å r och föräldrar, fördelade på åldersklasser, tillhörande övriga familjer
inom jordbruksbefolkning och övrig befolkning, år 1945
B a r n u n d e r 18 år inom övriga familjer efter ålder och familjeinkomst II,
år 1945
Relativ fördelning av b e s t å e n d e äktenskap efter m a k a r n a s förmögenhetsförhållanden inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och
stadsbefolkning, år 1945
Relativa antalet hushållsmedlemmar u t a n förmögenhet samt medianförmögenhetens storlek för hushållsmedlemmar med förmögenhet överstigande 1000 kr. tillhörande bestående äktenskap inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, år 1945
Hushållsmedlemmar med förmögenhet efter ställning i hushållet och förm ö g e n h e t inom bestående äktenskap, år 1945
Bestående äktenskap fördelade efter inkomst och förmögenhet i kombination samt efter antalet b a r n u n d e r 18 år inom jordbruksbefolkning, övrig
landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, å r 1945
Familjeföreståndare tillhörande bestående äktenskap med förmögenhet överstigande 1000 kr. efter inkomst och medianförmögenhet samt efter antalet b a r n under 18 år inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, år 1945
Relativa antalet hushållsmedlemmar u t a n förmögenhet samt medianförm ö g e n h e t e n s storlek för hushållsmedlemmar med förmögenhet överstigande 1000 kr. tillhörande övriga familjer inom jordbruksbefolkning,
övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, år 1945
Hushållsmedlemmar med förmögenhet efter ställning i hushållet och förm ö g e n h e t inom övriga familjer, år 1945

106*

107*
109*
110*
111*
112*
114*

115*
116*
117*

118*

120*
121*

Tabeller.
Ser. A (Observerade tal).
Tab. 1 a. Antal personhushåll efter storlek, riksområdesvis, den 31 december 1945 3
»
2 a. Antal familjehushåll efter familjetyp m. m. och hushållets storlek inom
jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning,
den 31 december 1945
4
»
3 a. Befolkningen efter hushållsställning i kombination med kön och ålder inom
landsbygden och städerna, den 31 december 1945
5
»
4 a. Familjeföreståndare tillhörande familjetyp samboende äkta m a k a r efter
näringsgren, socialklass och förekomsten av föräldrar samt antalet b a r n
u n d e r och över 18 år i kombination, inom landsbygden och städerna,
den 31 december
1945
6
»
5 a. Familjeföreståndare inom övriga familjer efter näringsgren, socialklass
och kön s a m t antalet b a r n under och över 18 år i kombination, inom
landsbygden och städerna, den 31 december 1945
10
»
6 a. Familjeföreståndare inom övriga familjer efter kön, civilstånd och förekomsten av föräldrar samt antalet barn under och över 18 år i kombination, inom landsbygden och städerna, den 31 december 1945 . . . . 14
»
7 a. Familjeföreståndare tillhörande familjetyp samboende äkta m a k a r efter
ålder och antalet b a r n dels under, dels över 18 år inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, den 31 december 1945
16

VII
Sid.
Tab.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

8 a. H u s t r u r tillhörande familjetyp samboende ä k t a m a k a r efter ålder och
antalet b a r n dels under, dels över 18 å r inom jordbruksbefolkning, övrig
landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, den 31 december 1945 . . . .
9 a. Familjeföreståndare inom övriga familjer efter kön, ålder och civilstånd
s a m t antalet b a r n dels under dels över 18 år och förekomsten av föräldrar, hela riket, den 31 december 1945
10 a. Familjeföreståndare inom övriga familjer efter kön och civilstånd samt
antalet b a r n dels under, dels över 18 år inom jordbruksbefolkning, övrig
landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, den 31 december 1 9 4 5 . . . .
11 a. Barn u n d e r 18 år efter kön och ålder samt familjetyp inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, den 31 december 1945
12 a. B a r n u n d e r och över 18 år efter kön och ålder s a m t familjetyp m. m.
inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, den 31 december 1945
13 a. Bestående äktenskap efter hela antalet hemmavarande b a r n och makarnas
inbördes inkomstförhållanden, riksområdesvis, år 1945
14 a. Övriga familjer efter antalet barn u n d e r och över 18 år och familjemedlemmarnas inbördes inkomstförhållanden inom jordbruksbefolkning,
övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, år
1945
15 a. Övriga familjer efter familjeföreståndarens inkomstförhållanden, kön och
civilstånd samt förekomsten av b a r n u n d e r och över 18 år och av föräldrar inom jordbruksbefolkning och övrig befolkning, år 1945
16 a. Övriga familjer efter familjeföreståndarens näringsgren, antalet barn
u n d e r 18 år s a m t familjeinkomst I resp. II, hela riket, år 1945
17 a. Bestående äktenskap efter antalet b a r n u n d e r 18 år samt m a n n e n s och
h u s t r u n s taxerade belopp i kombination inom jordbruksbefolkning, övrig
landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, år 1945
18 a. Övriga familjer efter familjeföreståndarens kön, ålder och civilstånd,
familjeinkomst I resp. II s a m t förekomsten av barn under 18 år inom
jordbruksbefolkning och övrig befolkning, år 1945
19 a. Familjeföreståndare, b a r n över 18 år samt föräldrar tillhörande övriga
familjer efter kön, ålder och civilstånd samt inkomst inom jordbruksbefolkning och övrig befolkning, år 1945
20 a. Barn under 18 år tillhörande övriga familjer efter ålder och familjeinkomst
II samt familjeföreståndarens kön inom jordbruksbefolkning och övrig
befolkning, år 1945
21 a. Övriga familjer efter familjeföreståndarens förmögenhetsförhållanden, kön
och civilstånd samt b a r n a n t a l inom jordbruksbefolkning och övrig befolkning, den 31 december 1945
22 a. Hushållsmedlemmar tillhörande bestående äktenskap efter familjetyp,
ställning i hushållet och förmögenhet inom jordbruksbefolkning, övrig
landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, den 31 december 1945 . . . .
23 a. Hushållsmedlemmar tillhörande övriga familjer efter familjetyp, ställning
i hushållet och förmögenhet inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, den 31 december 1945
24 a. Familjeföreståndare tillhörande övriga familjer efter antalet barn under
18 år samt inkomst och förmögenhet i kombination inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, den 31
december 1945

18
20
21
22
24
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
38

40

Ser. B. (Uppskrivna tal).
Tab. 1 b. Personhushållens storlek och befolkningens fördelning på personhushåll
av olika storlek och hushållstyp inom landsbygden, städerna och hela
riket, den 31 december 1945
43
»
2 b. Medlemmar av familjehushåll efter familjetyp samt hushållsställning inom
jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning,
den 31 december
1945
44
»
3 b. Familjeföreståndare tillhörande familjetyp samboende äkta makar efter
näringsgren och socialklass samt antalet barn under och över 18 år i
kombination, hela riket, den 31 december 1945
46
» 4 b. Familjeförestandare inom övriga familjer efter näringsgren, socialklass
och kön samt antalet barn under och över 18 år i kombination, hela
riket, den 31 december 1945
49

VIII
Sid.
Tab. 5 b. Familjeföreståndare och deras hustrur tillhörande familjetyp samboende
äkta makar efter ålder och antalet barn dels under, dels över 18 år
inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, den 31 december 1945
52
» 6 b. Barn under 18 år efter kön och ålder samt familjetyp inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, den 31
december 1945
53
»
7 b. Medlemmar av familjehushåll efter kön, ålder och civilstånd med fördelning på landsbygd och städer, den 31 december 1945
54
»
8 b. Bestående äktenskap efter antalet barn under och över 18 år och familjemedlemmarnas inbördes inkomstförhållanden inom jordbruksbefolkning,
övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, år 1945
55
»
9 b. Bestående äktenskap efter familjeföreståndarens yrke, antalet barn under
18 år samt makarnas inkomstförhållanden, hela riket, år 1945
56
» 10 b. Hushållsmedlemmar tillhörande bestående äktenskap och övriga familjer
efter ställning i hushållet, kön och inkomst inom jordbruksbefolkning
och övrig befolkning, år 1945
58
» 11 b. Bestående äktenskap efter familjetyp och vardera makens resp. båda
makarnas inkomst inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning
och stadsbefolkning, år 1945
60
» 12 b. Bestående äktenskap efter familjeinkomst I resp. II och antalet barn under
18 år inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, år 1945
61
» 13 b. Bestående äktenskap efter familjeinkomst I resp. III och hela antalet
hemmavarande barn inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, år
1945
62
» 14 b. Barn under 18 år efter ålder och familjeinkomst I tillhörande bestående
äktenskap inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och
stadsbefolkning, år 1945
63
» 15 b. Bestående äktenskap efter familjetyp och familjeinkomst I, II och III,
hela riket, år 1945
64
» 16 b. Övriga familjer efter familjeinkomst I resp. II och antalet barn under
18 år inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, år 1945
66
» 17 b. Övriga familjer efter familjeinkomst I resp. III och hela antalet hemmavarande barn inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning
och stadsbefolkning, år 1945
67
» 18 b. Bestående äktenskap efter familjeföreståndarens yrke, antalet barn under
18 år samt familjeinkomst I resp. II, hela riket, år 1945
68
» 19 b. Bestående äktenskap efter familjeföreståndarens ålder, familjeinkomst I
resp. II samt antalet barn under 18 år inom jordbruksbefolkning, övrig
landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, år 1945
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Recensement de la population en 1945; sixième partie,
premier fascicule.
I n t r o d u c t i o n . Les recherches sur la statistique des familles sont divisées en trois
parties. Les deux premières, t r a i t a n t la s t r u c t u r e ainsi que l'économie des familles, sont
présentées ci-après avec certaines données concernant autres ménages que ceux de famille.
L a troisième partie, consacrée à une étude statistique sur la biologie des familles, p a r a î t r a
dans u n prochain fasciculeToutes ces recherches se basent sur l'échantillon de 8 % (voir le 1 e r fascicule de la
2 e partie du recensement actuel). Les tableaux annexés se divisent en deux séries, dont
la série A contient les chiffres notés dans l'échantillon, tandis que la série B renferme
des chiffres élevés au niveau des montants que les différents groupes de la population
auraient, avec toute probabilité, démontrés en cas d'un recensement non partiel, mais total.
Les données sont tirées des registres paroissiaux. P o u r la statistique sur l'économie
des familles on a eu, en outre, recours aux certains matériaux de taxation- P a r suite du
caractère des données on entend par famille la famille de fait, c-à-d. telle qu'elle était
au m o m e n t du recensement. Comme a p p a r t e n a n t à la famille ne furent donc recensés que
les enfants mineurs ou adultes (y compris les petits enfants, les enfants adoptifs, etc.)
vivant au foyer ou temporairement absents, tandis que les enfants qui ont quitté la maison
paternelle n'étaient pas considérés comme membres de leur famille.
1re partie. Familles et autres m é n a g e s . 99 % de la population du royaume appartenaient aux différents ménages de personnes et 1 % aux ménages collectifs. Les ménages
de personnes, au nombre total de 2 361 800, groupaient 6 607 700 personnes. Le nombre de
personnes p a r 100 ménages était de 280 en 1945 contre 295 en 1940. L a dimension moyenne
des ménages est donc devenue plus réduite. Ce recul se fait voir s u r t o u t dans les ménages
de famille, tandis que dans les autres ménages il est moins marqué. 85 % des ménages
dernièrement mentionnés sont des ménages d'une personne. Le nombre total des ménages
d'une personne était près de 600 000 en 1945 contre 500 000 en 1940 et seulement 350 000
en 1930.
En 1945 le nombre des ménages de famille s'élevait à 1 664 300, dont 1 456 500 étaint
des mariages existant au moment du recensement. Depuis 1940 le nombre de ces mariages
a augmenté d'environ 150 000, en raison d'un accroissement très prononcé de la nuptialité.
Bien que la natalité ait augmenté, l'accroissement du nombre d'enfants était relativement
inférieur à celui du nombre des mariages. Le total des enfants mineurs dans les mariages,
qui s'élevait en 1945 à 1 546 000, a augmenté de 1941 à 1945 pour les âges de 0 à 10 ans
d'environ 175 000, mais a diminué de presque 50 000 en ce qui concerne les âges de 10 à
18 ans. Ainsi, le nombre d'enfants à l'âge au-dessous de 18 ans par 100 mariages existant
au moment du recensement est seulement de 106 en 1945 contre 109 en 1940. Cette diminution peut être mise en r a p p o r t avec le nombre plus élevé en 1945 qu'en 1940 des
mariages récemment contractés qui ne démontraient, par conséquence, qu'un nombre encore
restreint d'enfants.
Le total des mariages sans enfants mineurs vivant au foyer a monté de 552 400 en
1940 à 615 700 en 1945, mais la proportion de ces mariages par rapport au total des mariages
était au cours des deux recensements la même, n o t a m m e n t de 42 %. Plus de la moitié
d'enfants appartenaient aux familles avec tout au plus deux enfants, et seulement u n
q u a r t aux familles ayant au moins quatre enfants. Au cours du recensement actuel une
analyse approfondie du nombre d'enfants dans les mariages entrera dans l'étude statistique
sur la biologie des familles.
Comme formant une famille on a recensé non seulement les mariages existant au mom e n t du recensement, mais aussi les autres familles, c.-à-d. les ménages composés d'un
homme ou d'une femme h a b i t a n t avec des enfants ou avec u n de ses parents. Le nombre
de familles susmentionnées était de 207 800, dont 74 000 avaient un homme, et 133 800 une
femme pour chef de famille. Le nombre d'enfants mineurs dans ces familles était de
104 400, dont environ trois cinquièmes appartenaient aux familles avec tout au plus deux
enfants, et seulement une cinquième à celles qui avaient au moins 4 enfants. Le nombre
des parents du chef de famille vivant au fo3rer montait dans ces familles au-dessus de 80 000.
2'' p a r t i e . R e v e n u s e t c h a r g e s . Certaines données concernant l'économie des
furent recueillies au cours du recensement de la population. On a non seulement
les revenus particuliers des différents membres de famille, mais aussi groupé les
d'après un soit-disant revenu familial, c.-à-d. d'après le total des revenus de
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membres de famille. Quant à la signification des différentes sortes du revenu familial
(I, II et III), voir ci-après. Les données sur les revenus ont été combinées avec les données
sur la dimension de la famille (nombre d'enfants), la profession, l'âge, etc.
Dans 73 % du total des mariages existant au moment du recensement le mari seul
avait des revenus, dans 22 % tous les deux époux, et dans 5 % aucun des époux. Les
pourcentages correspondants pour 1940 étaient de 76, de 15 et de 9 %. Un examen spécial
révèle qu'en 1945 dans 31 % des mariages sans enfants tous les deux époux avaient des
revenus. Les parents du chef de famille vivant au foyer ainsi que les enfants mineurs,
n'en n'avaient que rarement, tandis que la plupart des enfants adultes démontraient leurs
propres revenus.
Dans les mariages existant au moment du recensement le revenu médian du chef de
famille s'élevait à 4 178 cour. Dans les autres familles il atteignait pour les chefs de famille
hommes 70 %, et pour les chefs feminins seulement 51 % de ce montant. Déjà en 1940
on a constaté la situation économique très difficile de la plupart des femmes chefs de
famille. Il est cependant à observer que cette étude porte sur les données relatives aux
revenus tirées des matériaux de taxation, et que les revenus qui, selon la loi fiscale, sont
exempts d'impôt n'entrent pas dans les montants recensés ici. On peut aussi noter, entre
autre, que de l'impôt est frappée la personne payant une allocation aux enfants et non
celle qui en bénéficie; ceci explique en quelque mesure la modicité, rapportée ici, des
revenus des chefs de famille femmes en comparaison avec ceux des chefs de famille hommes.
Les chiffres sur les revenus susmentionnés se rapportent aux revenus du chef de famille.
Si, par contre, on examine la valeur médiane du revenu familial on la trouve dans les
mariages existant au moment du recensement correspondre à 4 488 cour., sous condition,
toutefois, qu'on ne prend en considération que le total des revenus des époux (Eevenu
familial I.) Si l'on ajoute au compte les revenus des enfants mineurs (Revenu familial II),
la valeur médiane monte à 4 642 cour., et si, finalement, on additionne les revenus de tous
les membres de famille (Revenu familial III) elle atteint 6 639 cour. Si l'on groupe les
mariages suivant le revenu familial II et le nombre d'enfants au-dessous de 18 ans, il
apparaît clairement que le revenu monte avec le nombre d'enfants. On constate le même
phénomène, mais dans un degré encore plus prononcé, en combinant le revenu familial
III avec le total des enfants (mineurs et adultes) vivant dans la maison paternelle. Ce
sont les revenus des enfants qui, dans ces deux cas, contribuent à augmenter le revenu
de la famille. Une répartition analogue suivant le revenu familial I, c.-à-d. le revenu des enfants
exclus, démontre un accroissement simultané du revenu et du nombre d'enfants parmi la
population agricole, tandis que pour les autres groupes de la population les chiffres ne
sont guère décisifs. Il est à noter, que cet accroissement simultané du revenu et du nombre
d'enfi.nts a, probablement, un certain rapport avec la répartition par âge des époux, puisque
non seulement les revenus, mais aussi le nombre d'enfants sons plus élevés dans les âges
moyens que dans les âges plus jeunes. En ce qui concerne le nombre d'enfants et la
fortune, une tendence contraire se fait voir, ce qui se rapporte à la fortune médiane la
plus élevée dans les grands âges, lorsque les enfants ont, pour la plupart, quitté la maison
paternelle.
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Inledning.
Av redogörelsen för 1945 års folkräkning ha hittills utkommit 10 volymer,

av vilka delarna I, IV, V och VI, hänföra sig till den totala räkningen och
delarna I I : 1—3 och I I I : 1—3 till tolvtedelssamplingens undersökningar. Föreliggande elfte volym ingår bland de sistnämnda undersökningarna och behandlar vissa delar av familjestatistiken.
Familjestatistiken har utförligt behandlats dels vid folkräkningarna 1930
och 1935/36, dels vid en på grundval av 1940 års folkräkningsmaterial verkställd
representativ undersökning 1 ), där urvalet dock var begränsat till endast omkring Va % av befolkningen. En förnyad undersökning har emellertid blivit av
behovet påkallad, eftersom befolkningsrörelsens faktorer under senare år visat
stor föränderlighet. Sålunda utgjorde årliga antalet levande födda under
perioden 1931—1935 i genomsnitt 87 374 för att under perioden 1941—1945
stiga till 121 889, medan årliga antalet ingångna äktenskap under samma tid
steg från 45 484 till 62 694 och födelseöverskottet från 2"4 6 till 8-n°/oo.
De vid 1945 års folkräkning gjorda familjestatistiska undersökningarna,
vilka ingå i tolvtedelssamplingens ram, fördela sig på tre avsnitt, nämligen
dels en familjebiologisk del, som kommer att framläggas i en senare volym av
folkräkningsberättelsen, dels en undersökning av familjernas struktur och en
familjeekonomisk undersökning, vilka utgöra avd. I resp. I I i föreliggande berättelse. Därvid ha även vissa uppgifter sammanställts rörande andra hushåll
än familjehushåll, vilka huvudsakligen återfinnas i kap. 1 i avd. I.
Såsom framhållits även i tidigare utkomna folkräkningsredogörelser, är
tabellmaterialet av sådan omfattning, att de i tryck meddelade resultaten måste
begränsas. Utförligare uppgifter finnas i viss utsträckning tillgängliga i
manuskripttabeller. De i tabellbilagan intagna tabellerna fördela sig på två
serier, av vilka ser. A innehåller i samplingen observerade tal, medan ser. B
innehåller s. k. uppskrivna tal. De senare ange den numerär, som man på
grundval av de observerade talen kan beräkna att vederbörande befolkningsgrupper skulle ha uppgått till, därest räkningen varit total. I regel äro talen
i textframställningen meddelade i uppskriven form.
För att en sammanslagning av detaljgrupper till större enheter skall kunna
göras i de fall, då en sådan kan bliva erforderlig, meddelas de i tabellbilagan
ingående talen utan avrundning. Därvid har det på grund av de tillämpade
metoderna icke kunnat undvikas, att i några fall en avvikelse mellan de olika
tabellerna på en eller annan enhet i fråga om vissa delsiffror uppstått. De i
textframställningen ingående uppskrivna talen äro däremot i regel avrundade
till jämna hundratal för att utmärka deras egenskap av endast ungefärliga mått.
— I den mån de uppskrivna talen bygga på observerade tal, som understiga
') Se Carl-Erik Quensel & Ivar Uhnbom. En representativundersökning på 1940 års folkräkningsmaterial. P å befolkningsutredningens u p p d r a g utförd. (SOU 1945: 53, s. 263—340.^
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50, ha de satts med grotesk stil. Siffermaterialet bör utnyttjas med största försiktighet i de fall, där jämförelsvis låga bastal ligga till grund för uppskrivningen.
Av de två till tolvtedelssamplingen hörande grundmassorna, den teoretiska
och den faktiska samplingen (jfr del 11:1), bildar den till omfånget större,
d. v. s. den teoretiska samplingen, underlag för de i detta häfte redovisade
undersökningsgrenarna. Uppgiftsmaterialet är hämtat ur församlingsboksutdragen, varjämte för den familjeekonomiska undersökningen visst taxeringsmaterial utnyttjats, varom en närmare redogörelse lämnas i inledningen till
avd. I I (s. 60*). Beträffande samplingens representativitet hänvisas till tidigare häften av folkräkningsberättelsen. Att urvalet avser i församlingsboksutdragen upptagna hushåll medför, att till ett hushåll räknats de personer,
som vid folkräkningstidpunkten tillhörde ett och samma hushåll. De till hushållet räknade barnen utgöras alltså av hemmavarande eller tillfälligt frånvarande vuxna eller minderåriga barn, inklusive barnbarn, adoptivbarn, fosterbarn o. s. v., medan barn och andra familjemedlemmar, som flyttat hemifrån,
icke ingå i dessa hushålls personbestånd.
Till skillnad från de indelningsprinciper, som tillämpas i folkräkningens
yrkesstatistik, där som familjemedlemmar endast räknas sådana till familjegemenskapen hörande personer, som icke äro vare sig egentliga yrkesutövare
eller självständiga yrkeslösa, räknas i familjestatistiken familjens (hushållets) samtliga medlemmar som familje- resp. hushållsmedlemmar. Vid
uppdelningen av befolkningen på de tre typgrupperna jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning ha familjemedlemmar och övriga hushållsmedlemmar i flertalet tabeller i detta häfte
grupperats efter familjeföreståndarens, ej sitt eget yrke. De fall då grupperingen skett efter det egna yrket ha särskilt anmärkts i tabellbilagan.
Man bör observera, att den fåtaliga jordbruksbefolkningen i städerna förts
till jordbruksbefolkning, ej till stadsbefolkning utom i tab. 12 a, där denna
grupp liksom i 1940 års undersökning ingår i stadsbefolkningen.

Avd. I. F a m i l j och hushåll.
Kap. 1. De olika hushållstypernas antal, storlek m. m.
Inledning. Enligt de riktlinjer, som gälla för 1945 års folkräkning och den
bostadsräkning, som samtidigt företagits av socialstyrelsen, skulle detaljerade
uppgifter rörande hushållens storlek och hushållsmedlemmarnas fördelning
efter ålder, kön och civilstånd m. m. inom olika regionala områden sammanställas av socialstyrelsen i samband med bostadsräkningen och anknytas till
bostadsstatistiska förhållanden, medan i folkräkningsprogrammet skulle ingå
en undersökning utan detaljerad regional fördelning och med tyngdpunkten
förlagd till familjestatistiska förhållanden. I enlighet därmed redovisas i detta
kapitel antalet hushåll av olika slag och den i de olika hushållen ingående folk-
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mängdens fördelning efter ålder, kön och civilstånd inom riket i dess helhet
och vissa större regionala områden, medan i följande kapitel en specialredovisning lämnas rörande den till omfattningen största och ur demografisk synpunkt viktigaste hushållstypen, nämligen familjehushållen.
Folkräkningens hushållsstatistik behandlar huvudsakligen hushåll i egentlig
mening, d. v. s. personhushåll, men vissa uppgifter lämnas även beträffande
anstaltshushåll 1 ).
Anstaltshushåll
utgöras av sjukhus, ålderdomshem, kaserner och liknande inrättningar och omfatta såväl anstalternas personal som
de personer, som av någon anledning, t. ex. ålderdom, äro skrivna på anstalten.
Inom anstalterna bosatta personhushåll med egen hushållning, t. ex. läkareller vaktmästar familj er vid sjukhus o. s. v., ha betraktats som fristående personhushåll och sålunda icke inräknats i anstaltshushållens personbestånd.
Antalet personer tillhörande anstaltshushåll uppgår till omkring 66 000, d. v. s.
omkring 1 % av rikets befolkning. Antalet hushåll av detta slag har icke särskilt räknats vid 1945 års folkräkning. År 1930 utgjorde antalet anstaltshushåll
omkring 3 900.
Begreppet p e r s o n h u s h å l l avser vid denna liksom vid flertalet föregående folkräkningar matlagshushåll, d. v. s. hushåll, vilkas medlemmar bo
och äta åtminstone huvudmålet tillsammans. Till ett och samma hushåll räknas
sålunda familjemedlemmar, hushållstjänare och inackorderingar men ej inneboende eller andra hyresgäster. Dessa anses bilda egna hushåll. I de fall, då
ett hushåll består av två familjer, har vardera familjen i regel räknats som ett
fristående hushåll. En del mycket ålderstigna makar, som bo tillsammans med
vuxna barn, ha dock icke räknats som självständiga familjer. (Se s. 20*.)
Bland personhushållen kunna särskiljas f a m i l j e h u s h å l l och a n d r a p e r s o n h u s h å l l . Till familjehushåll räknas dels alla bestående äktenskap (samboende äkta makar) 2 ) dels övriga familjer 3 ), i vilka ingå personer, som räkna
släktskap med huvudpersonen i rätt upp- eller nedstigande led. Även i andra
personhushåll än familjehushåll kunna ingå personer, som räkna släktskap med
varandra, t. ex. syskon, som bo tillsammans. Till denna kategori av hushåll
räknas vidare alla de fall, då personer utan släktskap med varandra bilda hushållsgemenskap.
E n särställning intaga de sammanlagt 594 500 ensamstående personerna.
De ha i det följande räknats som enpersonshushåll och ingå därvid i kategorien andra personhushåll. Bland dessa ensamstående ingår också den kategori, som i 6 § kyrkobokföringsförordningen betecknas »å församlingen
skrivna», men som i själva verket långt ifrån alltid utgöra personhushåll i
l
) Se Bil. 1, s. 78. — 2) Beteckningen bestående äktenskap användes i denna berättelse
som synonym till beteckningen familj av familjetyp samboende äkta makar. Som närmare utvecklats pà s. 22*, ha till denna familjetyp även räknats sådana ogifta eller förut
gifta, som sammanbo med gemensamma barn; däremot ha de ej samboende gifta icke medräknats. Antalet bestående äktenskap är mindre än antalet gifta par, vilket framför
allt
beror på att vissa ålderstigna makar icke ansetts utgöra egna familjer. — 8) Övriga
familjer utgöras av en ogift eller förut gift (i några fall en ej samboende gift) man
eller kvinna, som bor tillsammans med barn eller föräldrar eller bådadera.
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egentlig mening. Antalet »å församlingen skrivna», som icke räknats särskilt vid
1945 års folkräkning, var år 1930 omkring 25 000.
Antalet personhushåll samt folkmängdens fördelning på hushåll av olika
slag framgår av följande sammanställning.

Befolkningen på landsbygden och i städerna fördelar sig efter kön och hushållstyp på följande sätt.

Bland hushållsmedlemmar tillhörande familjetyp samboende äkta makar
äro alltså männen övertaliga, framför allt på landsbygden, medan inom övriga
hushållstyper kvinnorna äro övertaliga, framför allt i städerna. Om gruppen
andra personhushåll uppdelas efter hushållets storlek, visar det sig emellertid,
att männen äro fler än kvinnorna på landsbygden inom samtliga av dessa hushåll utom tvåpersonshushållen (se s. 11*).
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Fördelningen av folkmängden inom de olika hushållstyperna på jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning framgår av tab. B
samt följande översikt.

För samtliga hushållstyper gäller, att den största andelen av folkmängden
tillhör stadsbefolkningen. I fråga om familjehushållen beror detta uteslutande
på att stadsbefolkningen omfattar en betydligt större andel av rikets hela folkmängd än vardera av de båda övriga typgrupperna. Om man sätter folkmängden i familjehushållen i relation till hela folkmängden inom resp. typgrupp,
finner man, att familjehushållens personbestånd omfattar 91/9 % av jordbruksbefolkningen, 86-8 % av den övriga landsbygdsbefolkningen och 82'2 % av
stadsbefolkningen (se tab. B, s. 15*). Andra personhushåll och anstaltshushåll omfatta däremot en relativt större andel av stads- än av jordbruksbefolkningen. Gruppen övrig landsbygdsbefolkning intar därvid en mellanställning.
Familjehushållens sammansättning behandlas utförligt i följande kapitel.
I föreliggande kapitel lämnas beträffande familjehushållen dels en redogörelse
för hushållens antal och storlek, dels i samband med behandlingen av övriga
hushåll en översikt rörande den regionala fördelningen samt åldersfördelningen, varjämte en kort redogörelse lämnas för sammansättningen av dels
andra personhushåll än familjehushåll, dels anstaltshushåll.
Personhushållens storlek och regionala fördelning. Uppgifter angående personhushållens fördelning efter storlek meddelas i tab. 1 b. Av denna tabell
framgår, att de flesta hushåll av typen samboende äkta makar tillhöra gruppen
med 3 personer, medan 2-personshushållen dominera bland övriga familjer och
enpersonshushållen bland andra, personhushåll. I samtliga fall sjunker antalet
hushåll med stigande antal hushållsmedlemmar. Samma iakttagelse kan göras
beträffande grupperingen efter antalet personer i hushållen.
Antalet personer på 100 hushåll av olika hushållstyp åren 1945 och 1940 var
följande.
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Den genomsnittliga hushållsstorleken har sålunda minskats.
Utvecklingen under dé senaste 25 åren framgår av följande tal 1 ).

Antalet personhushåll har sålunda under denna 25-årsperiod ökats med över
750 000 eller med 46"9 %. Inemot en tredjedel av denna ökning faller på enpersonshushållen. Hela folkmängden har under samma tid ökats med ej fullt
770 000 personer, vilket motsvarar 13'o %. Sedan tiden för 1940 års folkräkning har antalet hushåll ökats med ej fullt 240 000 eller med l l ' i %, medan folkmängden under samma tid ökats med omkring 300 000 eller med 4" 7 %. I likhet
med vad som iakttagits vid tidigare folkräkningar har hushållens antal alltså
tillväxt i starkare proportion än folkmängden, och följaktligen har hushållens
genomsnittliga storlek minskats. Flerpersonshushållen omfatta sålunda i
medeltal 3.4 personer år 1945 mot 4"4 personer 25 år tidigare.
Denna utveckling mot mindre hushåll belyses även av följande uppgifter
rörande den relativa fördelningen av hushållen efter storlek åren 1920 och 1945.

Det relativa antalet hushåll med minst 5 personer utgjorde alltså 13'4 % år
1945 mot 30'7 % år 1920. E n fördelning av folkmängden på hushåll av olika
1

) För vinnande av jämförbarhet mellan uppgifterna från olika folkräkningar har i detta
och övriga sammanhang antalet »â församlingen skrivna» genomgående inräknats bland
enpersonshushnllen.
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storlek, varvid den till anstaltshushåll hörande befolkningen hänförts till
gruppen med det största antalet personer, visar att 55'8 % av befolkningen tillhörde hushåll med minst 5 personer år 1920 mot endast 28 8 % år 1945. Nedgången är särskilt utpräglad i städerna. — Till hushåll med 3—4 personer
hörde 29-5 % av befolkningen år 1920, 34"4 % år 1930 och 45-s % år 1945.
Den fortlöpande minskningen av hushållsstorleken sammanhänger åtminstone fram till tidpunkten för 1940 års folkräkning i första hand med den
minskning i det genomsnittliga barnantalet i äktenskapen, som närmare behandlas i kap. 3, och som bland annat sammanhänger med det ökade antalet
äktenskap med kort varaktighet. Till minskningen bidrar emellertid också, att
antalet hembiträden och övriga i husbondens kost anställda personer minskats,
samt att vuxna barn bilda egna hushåll och äldre familjemedlemmar kunna
söka sig till pensionärshem och andra hem för gamla i större utsträckning
nu än för 25 år sedan.
Särskild uppmärksamhet förtjänar i detta sammanhang enpersonshushållens
ökning. Medan enpersonshushållen åren 1920 och 1930 utgjorde 21'9 resp.
20-o % av samtliga personhushåll, steg denna procentsats till 23.3 år 1940 och
25"2 år 1945. Ser man enbart till gruppen andra personhushåll än familjehushåll, visar det sig, att enpersonshushållen utgöra 85-2 % av dessa år 1945 mot
84-i år 1940. (Jämför s. 11*.)
Folkräkningens uppgifter angående hushållens regionala fördelning inskränka sig till en fördelning av personhushållen på riksområden 1 ), medan, som
inledningsvis nämnts, uppgifter för mindre regionala enheter redovisas i samband med bostadsräkningen.
Fördelningen på riksområden framgår av tab. 1 a samt tab. A. (Jämför även
tab. 13 a.) För såväl familjehushåll som andra personhushåll observerar man
den låga medelstorleken i Stockholms stad samt Mälarlänens större städer. De
största familjehushållen återfinnas inom övre Norrlands landsbygd, där den
genomsnittliga familjestorleken överstiger 4 personer. Antalet familjer med
minst 5 personer utgör på landsbygden i övre Norrland en tredjedel men i
Stockholm ej fullt en tiondel av samtliga familjehushåll. Familjer med 2—3
personer, d. v. s. i regel 0- och 1-barnsfamiljerna, utgöra 72'3 % av familjehushållen i Stockholms stad och 71.9 % inom Mälarlänens större städer men endast
44-G % inom Övre Norrlands landsbygd.
I genomsnitt för riket i dess helhet är hushållsstorleken i städerna med
minst 30 000 invånare, om man bortser från Stockholm, endast oväsentligt
lägre än i övriga städer, vilket framgår av uppgifterna på s. 9* rörande hushållens relativa fördelning.
') Riksområdena äro sju till a n t a l e t : Stockholms stad, Malarlånen, omfattande Stockholms.
Uppsala, Södermanlands, Örebro och Västmanlands län, Östra Götaland, omfattande Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län, Skåne, Halland och Blekinge,
omfattande Blekinge, Kristianstads. Malmöhus och Hallands län, Västkust- och Vänerlänen.
omfattande Göteborgs och Bohus, Älvsborgs. Skaraborgs och Värmlands län, Dalarna och
Nedre Norrland, omfattande Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrland» och Jämtlands län
s a m t Övre Norrland, omfattande Västerbottens och Norrbottens län.
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Tab. A. Relativ fördelning av personhushållen efter storlek, riksområdesvis, år 1945.
AVD.
I.
FAMILJ
OCH
HUSHÅLL.
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I Stockholm utgör antalet familjehushåll endast något över hälften av samtliga personhushåll mot två tredjedelar i övriga städer och tre fjärdedelar på
landsbygden, övre Norrlands landsbygd uppvisar den högsta siffran, omkring
fyra femtedelar. Den höga siffran för gruppen andra personhushåll i Stockholm sammanhänger med att majoriteten bland dessa hushåll utgöres
av enpersonshushåll. I huvudstaden utgör antalet enpersonshushåll över två
femtedelar av samtliga personhushåll. Om man ser till folkmängden i hushållen utgöra de ensamboende i Stockholm inemot en femtedel av den till
personhushåll räknade befolkningen, medan motsvarande andel för övriga
städer är en dryg tiondel och för landsbygden endast 6 %.

Familjehushåll. Beträffande familjehushållens storlek inom jordbruks- och
övrig befolkning m. m. lämnas vissa uppgifter på de närmast följande sidorna,
medan en detaljerad redogörelse för dessa hushålls sammansättning återfinnes
i nästa kapitel.
Följande översikt visar, att familjehushållens genomsnittliga storlek är
störst inom jordbruks- och minst inom stadsbefolkningen.
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I tab. 2 a ha familj ehushållen fördelats efter storlek i kombination med
förekomsten av hemmavarande barn samt föräldrar till familjeföreståndaren
eller hans hustru. Av följande uppgifter rörande antalet personer på 100 hushåll framgår, att personantalet i de olika familjetyperna genomgående är betydligt högre inom jordbruksbefolkningen än inom de båda andra grupperna,
medan dessa sinsemellan icke avvika så mycket från varandra, även om stadsbefolkningen genomgående ligger lägst.

Den relativa fördelningen av befolkningen inom familjehushållen
familjetyp och hushållets storlek är följande.

efter

') B a r n a n t a l e t avser h e m m a v a r a n d e eller tillfälligt frånvarande barn och med b a r n jämställda. Se texten s. 26*. — ') Föräldrar eller svärföräldrar till familjeföreständaren.
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Hos akta makar utan hemmavarande barn består hushållet alltså i 91-2 %
av fallen endast av de båda makarna. Äkta makar med barn enbart under eller
enbart över 18 år tillhöra i 45'2 resp. 56-6 % av samtliga fall 3-personshushåll,
vilket innebär att minst så stor andel av dessa hushåll endast ha 1 barn samt
att inga andra hushållsmedlemmar ingå i dessa hushåll. Antalet barn i familjer
med olika barnantal redovisas i tab. 12 a. De barnlösa familjerna utgöra 28-9 %
av samboende äkta makar och 30" 6 % av övriga familjer (se tab. K och L).
Andra personhushåll. Antalet andra personhushåll än familjehushåll uppgår, som tidigare nämnts, till 697 500, omfattande 843 000 personer. Fördelningen efter hushållets storlek framgår av tab. 1 b och följande sammanställning.

Som framgår av översikten på s. 4* äro 192 300 män och 193 700 kvinnor
hemmahörande på landsbygden, medan 181 400 män och 275 600 kvinnor bo i
stad. Männen äro utom i tvåpersonshushållen fler än kvinnorna på landsbygden, medan kvinnorna visa övertalighet i städerna, vilket framgår av
följande översikt av antalet kvinnor på 1 000 män.

Av den till andra personhushåll räknade folkmängden, 843 000 personer, tillhöra 70"5 % enpersonshushåll. På s. 7* har visats, att enpersonshushållen omfatta 85"2 % av hela antalet andra personhushåll, samt att de ensamboende äro
särskilt talrika i städerna, framför allt i Stockholm. Av följande sammanställning framgår, att av enpersonshushållen knappt två femtedelar tillhöra landsbygden och över tre femtedelar städerna, medan bland samtliga flerpersonshushåll (familjehushåll eller andra flerpersonshushåll) proportionen är ungefärligen motsatt: nära tre femtedelar äro hemmahörande på landsbygden och
endast något mer än två femtedelar i städerna.
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Antalet personer tillhörande enpersonshushåll utgör år 1945 8"9 % av
rikets folkmängd. Ej fullt hälften (45-4 %) av de ensamboende utgöres av män.
Deras antal är 269 900 och kvinnornas 324 600. Som tidigare anmärkts, ha i
dessa siffror inräknats antalet »å församlingen skrivna», i den mån de varit
ensamstående.
Den relativa fördelningen av de ensamboende efter kön, ålder och civilstånd
visar, att det övervägande antalet, särskilt bland männen, utgöres av ogifta
personer. Man observerar emellertid, att en påfallande stor del av kvinnorna
på landsbygden hör till de förut gifta, över hälften av männen i städerna befinner sig i åldern 20—40 år och över hälften av kvinnorna på landsbygden
är minst 60 år.

Till gruppen andra personhushåll höra även 103 000 flerpersonshushåll,
omfattande 248 500 personer. Dessa personer fördela sig efter ålder, kön och
civilstånd samt hushållets storlek på följande sätt.

AVD. I. FAMILJ OCH HUSHÅLL.
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Den relativa andelen ogifta är liksom inom enpersonshushållen stor och
stiger så gott som genomgående med stigande hushållsstorlek. I fråga om
åldersfördelningen observerar man, att ungdomarna under 20 år utgöra en påfallande liten del av befolkningen i tvåpersonshushållen och en ganska stor
del av de största hushållen, medan förhållandet är motsatt beträffande gruppen
över 60 år, utom i fråga om kvinnorna i städerna.
Folkräkningens uppgifter angående sammansättningen av den till andra
personhushåll hörande befolkningen omfatta även uppgifter om antalet hembiträden, hushållerskor och barnsköterskor. Deras hela antal i denna hushållstyp uppgår till 31500. Av dessa tillhöra 20300, eller 64" 5 % av samtliga, sådana
hushåll som förutom av hembiträdet (hushållerskan) endast bestå av en person,
vilket förklarar det påfallande stora antalet kvinnor per 1 000 män i tvåpersonshushållen. Fördelningen efter ålder, hushållets storlek m. m. behandlas
i följande kapitel i samband med redogörelsen för hembiträdenas fördelning
på familjehushåll och andra personhushåll.
Anstaltshushåll. Slutligen lämnas här några uppgifter angående de till
anstaltshushåll räknade personerna. Som inledningsvis omtalats, har vid denna
folkräkning i fråga om anstaltshushållen varken antalet eller storleksgrupperingen undersökts. Följande sammanställning visar, att nära tre femtedelar av
anstaltshushållens befolkning är hemmahörande i städerna, samt att männen
utgöra, ej fullt hälften (46"6 %) av samtliga.

Den relativa fördelningen av folkmängden i anstaltshushåll efter kön, ålder
och civilstånd framgår av följande sammanställning.

De ogifta utgöra alltså över tre fjärdedelar av den ifrågavarande befolkningsgruppen och de förut gifta något mer än en sjättedel, medan gifta per-
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söner endast förekomma i obetydlig utsträckning. Som förut nämnts ha
familjer, som bo inom en anstalts område, icke. ansetts tillhöra anstaltshushåll.
Av den på landsbygden hemmahörande, till anstaltshushåll räknade befolkningen är omkring hälften minst 60 år. Dessa åldringar torde huvudsakligen
utgöras av pensionärer på ålderdomshem o. d., medan de yngre ogifta huvudsakligen utgöras av kasernerad militär samt personal på sjukvårds- och andra
inrättningar. Patienter, interner m. fl., som äro kyrkoskrivna på sina hemorter, ha icke räknats till anstaltshushåll. Enligt den i det föregående
nämnda representativundersökning, som företagits på grundval av 1940 års
folkräkningsmaterial, omfattade anstaltspersonalen år 1940 nära tre fjärdedelar
av anstaltshushållen och de anstaltsförsörjda alltså något över en fjärdedel.
Som framgår av tab. B samt översikten på s. 5*, hör betydligt över hälften
av den till anstaltshushåll räknade befolkningen till stadsbefolkningen och
endast omkring en tolvtedel till jordbruksbefolkningen. Den senare gruppen
torde huvudsakligen utgöras av f. d. yrkesutövare inom jordbruket eller dess
binäringar.
Åldersfördelning. Den översikt över åldersfördelningen inom de olika hushållstyperna, som återgives i tab. 3 a och tab. C, belyser vissa typiska skiljaktigheter mellan de olika grupperna. Barn i åldern 0—15 år tillhöra så gott
som uteslutande familjehushåll, det övervägande flertalet i egenskap av barn
hos sina föräldrar. Från och med åldersgruppen 15—18 år minskas antalet
barn, hastigast för kvinnorna, vilket innebär, att döttrarna lämna föräldrahemmet tidigare än sönerna. Detta förhållande framträder starkast på landsbygden. Från 18—20-årsåldern stiger antalet personer i andra hushåll än
familjehushåll, på landsbygden ända till 60-årsåldern, medan utvecklingen i
städerna är mindre jämn.
E t t upp till medelåldern snabbt stigande antal män återfinnes i gruppen
familjeföreståndare hos samboende äkta makar, vilken omfattar mellan 70 och
80 % av männen i åldrarna mellan 30 och 65 år. Ännu i åldern 70—75 år tillhör betydligt över hälften av männen denna kategori. Av kvinnorna i åldern
30—50 år återfinnas omkring tre fjärdedelar bland hustrurna. Antalet kvinnliga familjeföreståndare uppnår i åldern 50—65 år sin maximala andel, omkring 10 %, av samtliga kvinnor. Föräldrarna till familjeföreståndaren eller
hans hustru, vilkas antal genomgående stiger med åldern, uppgå först i 70-årsåldern till ett mera betydande antal. De i övriga hushåll, d. v. s. andra personhushåll eller anstaltshushåll boende minskas i absoluta tal efterhand som dödligheten reducerar årskullarna, men deras relativa andel av folkmängden stiger
i synnerhet beträffande kvinnorna, vilket sammanhänger med att anstaltshushållen bland annat omfatta pensionärer på ålderdomshem.
E n bild av åldersfördelningen inom de olika hushållstyperna ge även uppgifterna på s. 17* om medianåldern, cl. v. s. den åldersgräns, som delar befolkningen i två till antalet lika stora grupper.
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Tab. B. Befolkningen efter hushållstyp och ställning i hushållet, år 1945.
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Tab. C. Relativ fördelning av befolkningen efter hushållsställning i kombination med kön och ålder, år 1945.
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') Se not till tab. 3 a i tabellbilagan.
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Kvinnornas högre medianålder framträder inom samtliga andra hushållstyper än familjehushållen, minst utpräglat dock inom de till andra personhushåll hörande tvåpersonshushållen, av vilka över en fjärdedel bestå av
endast familjeföreståndare och hembiträde (hushållerska).
Ytterligare uppgifter angående åldersfördelningen bland den till familjehushåll hörande befolkningen lämnas i följande kapitel.

Kap. 2. Familjehushållens sammansättning.
Inledning. Sedan i föregående kapitel en summarisk redogörelse lämnats
för såväl familjehushåll som andra personhushåll och anstaltshushåll, skall
föreliggande kapitel närmare behandla familjehushållen. Som meddelats på
s. 3*, räknas till familjehushåll dels alla b e s t å e n d e ä k t e n s k a p (samb o e n d e ä k t a m a k a r ) dels ö v r i g a f a m i l j e r , i vilka ingå personer, som
räkna släktskap med huvudpersonen i rätt upp- eller nedstigande led. Det
bör observeras, att som enhet i familjestatistiken valts familjehushållet, icke
familjen. I ett .familjehushåll kunna alltså även andra än familjens medlemmar ingå, t. ex. hembiträden och inackorderingar. Hushållets medlemmar utgöras av de personer, som enligt församlingsboken tillhöra ett och samma
hushåll vid utgången av år 1945. Denna undersökning avser alltså det faktiska familjehushållet, sådant detta ter sig vid folkräkningstidpunkten, eller
med andra ord de hemmavarande eller tillfälligt frånvarande hushållsmedlemmarna.
E n översikt av befolkningens fördelning efter hushållstyp och ställning i
hushållet återfinnes i tab. B och en närmare specifikation rörande medlemmarna av familjehushåll i tab. 2 b. Fördelningen efter ålder, kön och civilstånd för hela den till familjehushåll hörande befolkningen återgives i tab. 7 b
och fördelningen efter hushålls ställning, ålder och kön i tab. 3 a och tab. C.
Antalet familjer efter familjeföreståndarens kön och civilstånd framgår av
tab. D. Som inledningsvis framhållits, innehålla de med a betecknade
tabellerna de i tolvtedelssamplingen observerade talen, vilka motsvara omkring en tolvtedel av folkmängden, medan de med b betecknade tabellerna
innehålla s. k. uppskrivna tal, vilka beräknas approximativt motsvara vederbörande befolkningsgruppers numerär i totalbefolkningen.
Det framgår av dessa översiktstabeller, att 5 150 500 personer, eller 77'2 %
av rikets befolkning, tillhöra bestående äktenskap och 614,200 personer
3—147 50
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Tab. D. Antal familjer efter familjetyp samt familjeföreståndarens kön och civilstånd inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning,
åren 1945 och 1940.

(9-2 %) övriga familjer. Sammanlagt omfatta alltså familjehushållen 5 764 700
personer, motsvarande 86-4 % av rikets hela befolkning. År 1940 redovisades
5 548 500 personer i familjehushåll, vilket motsvarade 87-o % av hela befolkningen.
Hela antalet familjer är 1 664 300, varav 1 456 500 bestående äktenskap.
År 1940 uppgick antalet familjer till 1537 400, varav 1304 700 bestående
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äktenskap. Antalet personer på 100 familjehushåll är 346 år 1945 mot 361
år 1940. Den i föregående kapitel konstaterade minskningen i hushållens
genomsnittliga storlek kan således även iakttagas beträffande familjehushållen. Inom familjetyp samboende äkta makar äro de manliga hushållsmedlemmarna fler än de kvinnliga, men i samtliga övriga hushållstyper är
kvinnornas antal större än männens (se s. 4*). Den relativa fördelningen
efter hushållsställning åren 1945 och 1940 framgår av följande översikt.

Familjeföreståndarna samt deras hustrur, barn och föräldrar utgöra sammanlagt 96"i % av familjehushållens medlemmar, medan antalet hembiträden
och andra hushållsmedlemmar endast uppgår till 225 300 personer (3'9 %).
I synnerhet om man tar hänsyn till att även en del av de senare kunna räkna
släktskap med familjeföreståndaren och sålunda i viss mån ingå i familjegemenskapen, kunna alltså begreppen familj och familjehushåll anses sammanfalla i det övervägande antalet fall.
Följande jämförelse mellan civilståndsfördelningen i familjehushållen enligt tab. 7 b och i totalbefolkningen visar bland annat, att familjehushållen
omfatta så gott som alla gifta men endast något över hälften av änklingarna
och änkorna.

Åldersfördelningen bland gifta personer tillhörande familjehushåll avviker
knappast från åldersfördelningen bland samtliga gifta, men för övriga civilståndsgrupper kan man konstatera, att den till familjehushåll hörande be'; E n redogörelse för
återfinnes på s. 20* ft.

avgränsningen

av de olika kategorierna av hushàllsmedlemmar
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folkningen i större utsträckning än befolkningen i dess helhet återfinnes i
de lägre åldersgrupperna. Förhållandet belyses av följande tablå över medianålder och ålderskvartiler. De där angivna kvartilvärdena samt medianen dela
varje särskild civilståndsgrupp efter ålder i fyra till antalet lika stora klasser. Sålunda tillhör halva befolkningen de åldrar, som ligga inom kvartilavståndet, d. v. s. mellan den undre och övre kvartilens läge på åldersskalan.

Spridningen på åldersskalan, uttryckt i kvartilavståndet, är för ogifta och
frånskilda mindre men för änklingar och änkor större inom familjehushållen
än inom befolkningen i dess helhet.
Att medianåldern är lägre inom familjehushållens befolkning än inom hela
befolkningen sammanhänger givetvis med den tidigare påpekade höga medianåldern inom andra personhushåll samt anstaltshushåll i synnerhet bland
kvinnorna.
Efter denna inledande översikt lämnas i återstoden av detta kapitel en
närmare redogörelse för de olika hushållsmedlemmarnas fördelning efter hushållsställning, ålder och familjetyp.
Familjeföreståndare. Uppgifterna i tab. D och E rörande antalet familjer
lämna samtidigt upplysning om antalet familjeföreståndare och deras fördelning efter kön och civilstånd samt näringsgren och socialklass.
I bestående äktenskap har alltid mannen räknats som familjeföreståndare
medan övriga familjer kunna ha antingen manlig eller kvinnlig familjeföreståndare. I de fall, då ett par makar bildat hushållsgemenskap med en gift
son eller dotter, har vardera familjen i regel räknats som ett familjehushåll,
och de båda männen alltså räknats som familjeföreståndare i var sin familj.
(Familjetyp: Samboende äkta makar utan föräldrar.) Undantag från denna
regel har dock gjorts i fråga om särskilt ålderstigna föräldrar. I sådana fall
har, liksom då endast endera av föräldrarna bott hos en gift son eller dotter,
mannen i sistnämnda familj räknats som lamiljeföreståndare. (Familjetyp:
Samboende äkta makar med föräldrar.) Om slutligen endera av föräldrarna
bildat hushåll tillsammans med ett eller flera vuxna ogifta barn, har som
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Tab. E. Antal familjer efter familjetyp samt familjeföreståndarens näringsgren och
socialklass, år 1945.

familjeföreståndare räknats den av familjens medlemmar som på grund av
ålder, yrke o. d. antagits i första hand svara för familjens angelägenheter.
(Familjetyp: övriga familjer.) Endast i de fall då en medlem av den yngre
generationen räknats som familjeföreståndare har en sådan familj förts till
kategorien med föräldrar.
I de 1 456 500 familjerna av familjetyp samboende äkta makar, vilka utgöra 87'5 % av samtliga familjer, ingå även de inemot 3 600 fall, då en man
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och en kvinna sammanbo med gemensamma barn utan att vigsel ägt rum,
och där familjeföreståndaren följaktligen är ogift, änkling eller frånskild, Å
andra sidan finner man bland övriga familjer 2 400 fall med manlig och
11 700 fall med kvinnlig gift familjeföreståndare. Dessa höra till kategorien
ej samboende äkta makar. I vissa fall kan det vara fråga om bestående äktenskap, där man och hustru av någon anledning, exempelvis bostadsbrist eller
förvärvsarbete på olika orter, ej äro kyrkobokförda på samma plats, i andra
fall kan det vara fråga om i realiteten ehuru ej formellt frånskilda makar.
Dessa familjer ha icke inräknats bland de bestående äktenskapen, vilken beteckning i denna berättelse genomgående användes som synonym till beteckningen familj av familjetyp samboende äkta makar.
Familjeföreståndarnas fördelning efter näringsgren och socialklass inom
landsbygden och städerna framgår av tab. E. Av familjeföreståndarna hos
samboende äkta makar äro 56"2 % hemmahörande på landsbygden, av manliga föreståndare i övriga familjer 74"4 % och av kvinnliga familjeföreståndare 49-3 %. Antalet övriga familjer med manlig föreståndare är följaktligen
ganska litet i städerna.
Familjeföreståndarnas relativa fördelning efter näringsgren framgår av
nedanstående tablå, i vilken även angivits fördelningen efter näringsgren för
den del av befolkningen, som icke räknats som familjemedlemmar vid yrkesräkningen, d. v. s. för summan av egentliga yrkesutövare och självständiga
yrkeslösa. Bland kvinnorna ha därvid de gifta frånräknats. Gruppen familjemedlemmar omfattar i familjestatistiken även sådana medlemmar av annans
familj, som i egenskap av egentliga yrkesutövare eller självständiga yrkeslösa icke räknats som familjemedlemmar vid yrkesräkningen. Då den befolkningsgrupp, som i det följande benämnes »hela befolkningen utom familjemedlemmarna» avgränsats i enlighet med principerna vid yrkesräkningen,
ingå i densamma förutom familjeföreståndarna dels de personer, som räknats
som familjemedlemmar i familjestatistiken men ej vid yrkesräkningen, dels
flertalet vuxna inom andra personhushåll än familjehushåll och vissa medlemmar av anstaltshushåll. Inom denna jämförelsegrupp utgöra familjeföreståndarna 64-9 % bland männen och 16'o % bland kvinnorna. Denna tablå
kan därför i varje fall för männen endast belysa större olikheter i fördelningen efter näringsgren mellan familjeföreståndarna å ena sidan och hela
gruppen yrkesutövare samt självständiga yrkeslösa å den andra.
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Familjeföreståndare i bestående äktenskap uppvisa icke några större avvikelser från sammansättningen av den på ovan angivna sätt bestämda jämförelsegruppen. Bland övriga familjer överväger jordbruksbefolkningen på
bekostnad av stadsnäringarna. De kvinnliga familjeföreståndarna inom huvudgruppen husligt arbete äro påfallande få. Detta sammanhänger med att hembiträden med anställning i husbondens kost ha räknats till dennes hushåll
och icke som familj ef öreståndare, även d de fall då de haft egna barn. Omkring två tredjedelar av samtliga i huslig tjänst anställda tillhöra arbetsgivarens hushåll, och av återstoden är givetvis endast en del familjeföreståndare.
Vid följande jämförelse mellan socialklasser m. m. ha även de självständiga yrkeslösa medräknats som en särskild grupp och medhjälpande och
övriga familjemedlemmar frånräknats.

Företagarna äro således betydligt mycket mera företrädda bland familjeföreståndarna än inom jämförelsegruppen, vilken enligt vad som ovan sagts
omfattar icke blott familjeföreståndare utan även bland annat yrkesutövare,
som icke tillhöra familjehushåll. Den stora andelen självständiga yrkeslösa
bland de kvinnliga familjeföreståndarna förklaras av det stora antalet änkor
inom denna kategori.
Uppgifterna i tab. D visa, att antalet familjer de senaste åren ökats i
hastigare takt än folkmängden. Denna ökning, som sammanhänger med
den ökade giftermålsfrekvensen, gäller de samboende äkta makarna, medan
övriga familjer däremot minskats i antal. Den påtagliga skillnaden mellan
jordbruks- och övrig befolkning, som kunde iakttagas i 1940 års undersökning, har numera till stor del utjämnats genom att antalet övriga familjer
ökats inom jordbruksbefolkningen men minskats inom de båda andra grupperna.
I fråga om fördelningen efter kön och civilstånd bland familjeföreståndarna i övriga familjer observerar man en markant skillnad mellan uppgifterna för 1945 och 1940, vilket bland annat framgår av följande översikt (där
ökningen under åren 1941—45 betecknats med + och minskningen med — ) .
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Över en tredjedel (35-e %) av dessa familjer ha manlig föreståndare år
1945, medan motsvarande tal för 1940 endast var 25-9 %. De ogifta familjeföreståndarna ha ökats med 36 900 män och 10 900 kvinnor, medan antalet
änklingar minskats med 23 300 och antalet änkor med 47 500. Trots detta
utgöres dock majoriteten bland de kvinnliga familjeföreståndarna av änkor.
Dessa skiljaktigheter sammanhänga med det förhållandet, att vid 1945 års
folkräkning men däremot icke vid 1940 års undersökning vuxna 'barn, framför allt söner, i viss utsträckning räknats som familjeföreståndare, då de bo
tillsammans med endera av sina föräldrar, i all synnerhet med modern. Härmed sammanhänger att, som sedermera skall visas, antalet barn över 18 år
är lägre och antalet föräldrar i gruppen övriga familjer högre vid denna folkräkning än enligt 1940 års undersökning. Förhållandet belyses närmare av
följande siffror rörande antalet manliga resp. kvinnliga familjeföreståndare i
gruppen övriga familjer på 1 000 män resp. kvinnor i varje särskild åldersgrupp åren 1945 och 1940 (jfr tab. C, s. 16*).

Andelen familjeföreståndare i denna familjetyp är bland männen upp till
55-årsåldern genomgående högre och bland de äldre genomgående lägre 1945
än 1940. Bland kvinnorna framträder övertaligheten i förhållande till år 1940
först efter 35-årsåldern och förbyts redan vid 50 år i sin motsats. Skillnaderna äro för både män och kvinnor mycket markerade i de högsta åldersgrupperna. Mycket gamla personer ha med andra ord ytterst sällan räknats
som familjeföreståndare vid 1945 års folkräkning.
Åldersfördelningen bland familjeföreståndarna belyses ytterligare av följande uppgifter angående medianålder och ålderskvartiler. Bland familjeföreståndare i övriga familjer är medianåldern för förut gifta väsentligt högre än
för ogifta. Spridningen på åldersskalan är störst bland familjeföreståndarna
i bestående äktenskap.
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Hustrur och jämställda. Denna kategori är, om man ser till rikets kela
befolkning, lika stor som antalet familjeföreståndare hos samboende äkta
makar, d. v. s. 1456 500. Antalet hustrur är lika stort som antalet gifta män,
och de med hustrur jämställda (se nedan) motsvara övriga män. Då emellertid de förvärvsarbetande hustrurnas fördelning på jordbruks- och övrig befolkning skett på grund av det egna, ej makens yrke, överensstämma siffrorna
ej helt inom de olika typgrupperna av befolkningen.

För att en kvinna vid bearbetningen av familjestatistikens uppgifter skulle
räknas till kategorien med hustrur jämställda och hushållet inräknas i familjetyp samboende äkta makar uppställdes som huvudkriterium, att de barn, som
i församlingsboksutdraget angåvos såsom hennes, skulle ha den manlige
kontrahentens efternamn. Inom denna kategori finnas sålunda inga barnlösa
kvinnor. Antalet med hustrur jämställda uppgår till samma siffra som antalet icke gifta manliga familjeföreståndare hos samboende äkta makar,
d. v. s. 3 600, vilket motsvarar 0"5 °/oo av totalbefolkningen. Man torde kunna
antaga, att flertalet av dessa i yrkesstatistiken räknats som anställda hushållerskor. Vid 1940 års representativundersökning redovisades sådana fall
av äktenskapsliknande förbindelser till ett antal motsvarande l - 2 °/oo och vid
1935/36 års folkräkning till l"i %>o av folkmängden. Avgränsningen har följaktligen varit mera restriktiv vid 1945 års folkräkning.
Bland de förvärvsarbetande gifta kvinnorna i bestående äktenskap ha 57 500
(41-5 %) barn under 18 år och 71 200 (51.5 %) äro barnlösa, medan bland
samtliga gifta kvinnor 837 700 (57.7 %) ha barn under 18 år och 420 600
(28"s %) äro barnlösa. Då beteckningen barnlösa i detta fall endast innebär,
att familjen vid folkräkningstidpunkten saknade hemmavarande barn, äro
dessa siffror emellertid endast ett uttryck för omfattningen av den vårdnadsplikt, som åvilade dessa kvinnor. Ändamålet med föreliggande undersökning
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är att belysa familjernas faktiska struktur vid folkräkningstidpunkten, och de
här återgivna siffrorna belysa sålunda icke sambandet mellan barnantalet i
äktenskapen och hustruns förvärvsarbete. Sistnämnda problem kommer att
behandlas i den familjebiologiska undersökning, som offentliggöres i en kommande del av denna berättelse, och där hänsyn bland annat tages till ålder,
vigselar m. fl. faktorer. Här skall endast nämnas, att en påfallande stor del
av de förvärvsarbetande gifta kvinnorna äro nygifta: av dem som äro under
35 år har något mer än en femtedel gift sig under folkräkningsåret och 70 %
under något av åren 1941—1945. I den kategori, som betecknats som barnlösa, ingå både kvinnor, som ännu icke hunnit få sitt första barn och kvinnor, vilkas barn redan lämnat hemmet.
Hustrurnas åldersfördelning sammanfaller tämligen nära med åldersfördelningen för samtliga gifta kvinnor (se tab. 7 b). Deras fördelning efter
ålder i kombination med antalet barn framgår av tab. 8 a och behandlas i
följande kapitel.
Barn och jämställda. Som redan framhållits i det föregående, omfattar
denna undersökning de barn, som vid folkräkningstidpunkten voro kyrkobokförda tillsammans med familjen. Å ena sidan ingå sålunda icke barn, som
redan lämnat hemmet, men å andra sidan ingå förutom gemensamma barn
även endera makens barn i annat äktenskap eller utom äktenskapet, i den
mån de tillhöra hushållet. I de i berättelsen publicerade talen ingå även
»med barn jämställda», d. v. s. adoptiv- och andra fosterbarn samt i enstaka
fall hemmavarande barnbarn, nämligen då vårdnaden om barnet antagits
åvila familjeföreståndaren eller hans hustru. Sådana barnbarn till familjeföreståndaren eller hans hustru, vilkas mor tillhör familjehushållet, ingå däremot i gruppen övriga hushållsmedlemmar. Som framgår av tab. 3 a är deras
antal emellertid ej stort, och antalet barn i andra hushåll är ännu mindre.
Av hela folkmängden i åldrarna 0—-18 år tillhöra omkring 96 % kategorien
barn och jämställda i familjehushåll.
Sammanlagda antalet barn (inkl. jämställda) i familjehushållen åren 1945
och 1940 var följande.

Barnantalet i familjerna har minskats, men om man ser till samtliga
familjer drabbar denna minskning uteslutande gruppen över 18 år, medan
antalet barn under 18 år ökats såväl i absoluta tal som i förhållande till hela
folkmängden. Som framgår av följande uppgifter rörande de minderåriga
barnens fördelning efter familjetyp ha emellertid i gruppen övriga familjer
även dessa barn minskats i antal, vilket sammanhänger med att hela antalet
sådana familjer nedgått.
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Minskningen av det antal personer över 18 år, som räknats som barn i
familjehushåll, sammanhänger till en del med det på s. 24* omnämnda förhållandet, att en representant för den yngre generationen vid 1945 års folkräkning i vissa fall räknats som familjeföreståndare och sålunda mera sällan
än år 1940 som barn, men kan även till en del förklaras så, att barnen i ökad
utsträckning lämnat föräldrahemmet antingen för giftermål eller för att eljest
bilda egna hushåll. E n jämförelse med uppgifter för åren 1940 oeh 1935/36
avseende dels samtliga barn, dels minderåriga barn per familj, varvid familjetyperna samboende äkta makar och övriga familjer sammanslagits, visar även
en fortgående minskning av hela barnantalet men en viss återhämtning sedan
år 1940 av antalet minderåriga. (Åldersgränsen har vid -denna jämförelse
med hänsyn till den i folkräkningen 1935/36 tillämpade indelningen måst
sättas till 15 i stället för 18 år.)

Fördelningen mellan barn i egentlig mening och med barn jämställda
framgår av tab. F. Antalet med barn jämställda under 18 år uppgår till 45 800,
vilket innebär en minskning sedan år 1940 med 17 000, samtidigt som hela
antalet barn och jämställda i dessa åldrar ökats. Antalet med barn jämställda
under 18 år på 1 000 av samtliga barn uppgår till endast 2- 8 % år 1945 mot
4"o % år 1940. I åldrarna över 18 år har antalet med barn jämställda minskats
från 18 900 år 1940 till 12 600 år 1945.
Av de sammanlagt 645100 personer över 18 år, som räknats som barn
eller med barn jämställda, äro tre femtedelar män. (Se tab. 12 a.) Männens
övertalighet framträder starkast inom jordbruksbefolkningen och är inom
samtliga tre typgrupper av befolkningen mest utpräglad i åldersgruppen 25—
30 år. Antalet kvinnor på 1 000 män i olika åldersgrupper framgår av följande översikt, där indelningen i typgrupper gjorts på grundval av barnens
egen, icke familjeföreståndarens yrkestillhörighet.
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Tab. F. Antal barn och med barn jämställda dels under, dels över 18 år efter
familjetyp inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och
stadsbefolkning år 1945 samt inom hela befolkningen åren
1945 och 1940.

Då de som barn räknade så gott som uteslutande utgöras av ogifta personer, illustrerar ovanstående översikt det i andra sammanhang vid folkräkningen påvisade betydande antalet kvarstående ogifta bland landsbygdens
manliga befolkning (se del 11:1, s. 16*).
') Se not

%

) till tab. l i a i tabellbilagan.
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Antalet barn över 18 år fördelar sig tämligen jämnt på de tre typgrupperna av befolkningen, medan bland barn under 18 år antalet är störst inom
stadsbefolkningen, vilket sammanhänger med att stadsbefolkningen omfattar
två femtedelar av landets befolkning.

Bilden blir en helt annan, om man sätter antalet barn i relation till hela
folkmängden i familjehushåll inom de olika typgrupperna.

Barnens andel av familjernas personbestånd är inom familjetyp samboende äkta makar högre hos jordbruksbefolkningen än hos stadsbefolkningen.
I den fåtaliga gruppen övriga familjer är förhållandet likväl omvänt. Ser
man till befolkningen i dess helhet, visar det sig, att inom familjetyp samboende äkta makar barn under 18 år utgöra en väsentligt större andel än barn
över 18 år, medan förhållandet är motsatt inom övriga familjer.
E n närmare redogörelse för familjernas sammansättning med hänsyn till
barnantalet och med särskild vikt lagd vid fördelningen efter antalet barn
under 18 år följer på s. 39* ff.
Föräldrar. Denna grupp omfattar föräldrar och svärföräldrar till familjeföreståndaren. Som tidigare framhållits, ha dock äkta makar, som bo tillsammans med en gift son eller dotter, i regel ansetts utgöra särskilda familjehushåll, varför gruppen föräldrar huvudsakligen omfattar de fall, då endast
endera av föräldrarna eller svärföräldrarna, i vissa fall en representant för
vardera av dessa kategorier, ingå i familjen. Ålderstigna äkta makar ha likväl
räknats som familjemedlemmar till något av barnen i de fall då det kunnat
antagas, att de för sin omvårdnad varit beroende av den yngre generationen.
Enligt definitionerna på de olika hushållstyperna kunna föräldrar endast förekomma i familjehushåll men bland dessa hos såväl samboende äkta makar
som övriga familjer. Någon åtskillnad mellan familjeföreståndarens föräldrar
och svärföräldrar har icke gjorts i denna undersökning.
Antalet föräldrar i familjehushållen framgår av tab. B samt följande sammanställning.
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Sedan år 1940 har antalet föräldrar stigit med 42 600, varav 14 600 fäder
och 28 000 mödrar.
Antalet familjer med föräldrar ar 109 100, varav 39 900 bestående äktenskap. E n jämförelse mellan antalet föräldrar och antalet familjer med föräldrar visar, att endast i mindre utsträckning mer än en av föräldrarna ingå
i dessa familjer. Dessa fall tillhöra huvudsakligen gruppen övriga familjer.
Antalet föräldrar är genomgående lägre hos samboende äkta makar än hos
övriga familjer, trots att de senare endast omfatta något mer än en tiondel
av hela folkmängden i familjehushåll. Föräldrarnas relativa andel av hela
antalet hushållsmedlemmar är endast 0'8 % hos samboende äkta makar men
13-i % hos övriga familjer, över halva antalet föräldrar återfinnes inom jordbruksbefolkningen.
Följande fördelning av föräldrarna på barnlösa och övriga familjer visar,
att bland föräldrar till samboende äkta makar över tre fjärdedelar bo i familjer
med barn, medan det i övriga familjer är ovanligt, att representanter för tre
generationer bo tillsammans.

Att föräldrar i så stor utsträckning förekomma i övriga familjer sammanhänger med att till familjer just förts sådana hushåll i vilka ingå personer,
som räkna släktskap med familjeföreståndaren i rätt upp- eller nedstigande
led. I de fall då en representant för den yngre generationen räknats som
familjeföreståndare, ha dessa hushåll sålunda förts till gruppen övriga
familjer med föräldrar. Som följande sammanställning visar, har antalet
övriga familjer med föräldrar mångdubblats sedan år 1940, vilket bör ses
mot bakgrunden av det i samband med redogörelsen för familjeföreståndarna
påvisade förhållandet, att en representant för den yngre generationen vid
1940 års undersökning aldrig räknades som familjeföreståndare i andra
familjer än bestående äktenskap.
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Siffran rörande antalet bestående äktenskap med föräldrar har, som närmare utvecklas i det följande, reducerats med mer än en tredjedel. Minskningen kan iakttagas såväl inom jordbruks- som övrig befolkning, ehuru den
förstnämnda befolkningsgruppen alltjämt omfattar över hälften av de familjer,
i vilka såväl samboende äkta makar som en eller flera representanter för föräldragenerationen ingå. Den alltjämt bestående skillnaden mellan jordbruksbefolkningen och de övriga grupperna, vilken belyses av nedanstående översikt, sammanhänger med bostadsförhållandena och måhända även med kyrkobokföringen.

Bland jordbruksbefolkningen torde det fortfarande vara vanligt, att åldringar, som lämnat gården åt sina barn, bosätta sig i en från den övriga bostaden avskild mindre lägenhet. Vid 1940 års undersökning ansågos de tillhöra samma hushåll som barnen, varvid medlemmarna av den äldre generationen ofta räknades som föräldrar och sonen eller svärsonen som familjeföreståndare. Vid 1945 års folkräkning räknades, som tidigare sagts, endast
mycket ålderstigna äkta makar som familjemedlemmar i den yngre familjen,
vilket åtminstone delvis förklarar den siffermässiga minskningen av antalet
föräldrar hos samboende äkta makar.
Hela antalet fall, då föräldrar och vuxna barn bilda hushåll tillsammans,
utgöres av summan av de båda grupperna familjer med föräldrar och familjer
utan föräldrar men med vuxna barn. Denna summa uppgår bland samboende
äkta makar till 358 200 och bland övriga familjer till 161 800 eller till sammanlagt 520 000 familjer. Fördelningen är följande.
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E n ä r bland samboende äkta makar den relativa andelen familjer med föräldrar är obetydlig, tilldrar sig i detta sammanhang gruppen övriga familjer
det största intresset. Av samtliga 109 100 familjer med föräldrar tillhöra över
tre femtedelar gruppen övriga familjer, och bland dessa familjer ha, som
följande sammanställning visar, inemot tre femtedelar manlig föreståndare.
De manliga familjeföreståndarnas övertalighet är mycket stor inom jordbruksbefolkningen. Inom stadsbefolkningen äro de kvinnliga familjeföreståndarna
däremot i majoritet.

Som framhållits i det föregående, utgöra familjerna med föräldrar, d. v. s.
de familjer där en representant för den yngre generationen räknats som
familjeföreståndare, endast en mindre del av antalet sådana familjer, som
bestå av föräldrar jämte vuxna barn. I det övervägande antalet fall har någon
av föräldrarna räknats som familjeföreståndare och familjen följaktligen hänförts till kategorien familjer med vuxna barn. Antalet barn i familjerna ined
fördelning efter ålder och kön framgår av tab. 12 a. (Tabellen innehåller
observerade, ej uppskrivna tal.)
Liksom beträffande familjerna med föräldrar bör gruppen övriga familjer
även i detta fall ägnas en särskild undersökning. Bland övriga familjer ha
95 200 ett eller flera barn över 18 år. Av det sammanlagda antalet vuxna barn
inom dessa familjer (med eller utan föräldrar) utgöra männen 88 100 (60"2 %).
Fördelningen efter kön och ålder inom olika typgrupper av befolkningen är
följande.
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Liksom beträffande familj ef öreståndarna i familjer med föräldrar kan beträffande de vuxna barnen konstateras, att männen äro övertaliga framför
allt inom jordbruksbefolkningen men även inom den övriga landsbygdsbefolkningen. Inom stadsbefolkningen äro männen även övertaliga i åldrarna under
30 år, medan kvinnorna äro något fler än männen i de högre åldrarna. Om
man ser till det sammanlagda antalet övriga familjer bestående av föräldrar
och vuxna barn, kan man alltså säga, att det på landsbygden är sönerna men
i städerna döttrarna, som oftast bilda hushåll tillsammans med någon av föräldrarna. Skillnaden är dock obetydlig i städerna.
över tre femtedelar av föräldrarna utgöras av kvinnor, d. v. s. av mödrar
eller svärmödrar till familjeföreståndaren. Civilståndsfördelningen framgår
av följande sammanställning.

Civilståndsfördelningen visar, att ett icke obetydligt antal gifta par ingår
i föräldragruppen, vilket innebär att de icke ansetts utgöra eget hushåll,
över två tredjedelar av fäderna och över tre fjärdedelar av mödrarna äro
änklingar, änkor eller frånskilda. Av samtliga till familjehushåll hörande
förut gifta utgöras inemot två femtedelar av föräldrar.

Slutligen meddelas här några uppgifter angående åldersfördelningen inom
de tre typgrupperna av befolkning.
4—147 50
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Koncentrationen till åldrarna över 70 år är påfallande, i synnerhet inom
jordbruksbefolkningen. Åldersfördelningen belyses även av följande uppgifter rörande medianålder och ålderskvartiler.

För förekomsten av föräldrar i familjer med olika barnantal redogöres i
samband med övriga undersökningar angående barnantalet i familjerna
(s. 50* ff.).
Hembiträden, hushållerskor, barnsköterskor m. fl. Antalet kvinnor tillhörande dessa kategorier är enligt familjestatistiken 83 700. Fördelningen på
hushållstyper är följande.

Det antal personer, som redovisas som hembiträden, hushållerskor och
barnsköterskor i familjestatistiken, är således väsentligt mindre än antalet i
huslig tjänst anställda kvinnor enligt yrkesräkningen, vilket uppgår till
123 300. Av dessa ha emellertid endast 86 700 uppgivits vara anställda i husbondens kost. Det är sistnämnda kategori som kan anses motsvara den grupp,
som ingår i familjestatistiken, medan sådana i husligt arbete anställda, som
bo i sina anhörigas hem, i denna undersökning ingå bland den egna familjens
medlemmar. Ensamboende personer med huslig anställning ingå ej heller
bland familjestatistikens hembiträden.

AVD. I. FAMILJ OCH HUSHÅLL.
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De i familjehushåll anställda fördela sig på jordbruks- och övrig befolkning på följande sätt.

På grund av olika principer vid bearbetningen av uppgifterna böra vid en
jämförelse med yrkesräkningen från familjestatistikens siffra dras dels 300
hembiträden i anstaltshushåll, dels 900 personer inom jordbruksbefolkningen,
vilka vid yrkesräkningen förts som jordbruksarbetare, ej som hembiträden.
Yrkesräkningens siffra på antalet i husbondens kost anställda tillhörande
gruppen husligt arbete överstiger då familjestatistikens siffra på antalet hembiträden, hushållerskor och barnsköterskor med 4 200. Av detta antal motsvaras emellertid omkring 3 000 av sådana hushållerskor, som i familjestatistiken räknats till kategorien med hustrur jämställda, varför den verkliga
differensen mellan yrkesräkningens och familjestatistikens siffror endast
uppgår till något över 1 %. — Inga manliga hembiträden redovisas i familjehushållen och ett ytterst obetydligt antal i andra personhushåll.
De ogifta hembiträdena äro 75 500, motsvarande 90" 3 % av samtliga, medan
de gifta uppgå till 1500 {Vi %) och de förut gifta till 6 700 (8"0 %). Vid
yrkesräkningen konstaterades (se del 11:3, s. 33*), att 3.1 % av de i husligt
arbete anställda voro gifta. Skillnaden mellan dessa båda procenttal förklaras av att de gifta i mindre utsträckning än övriga äro anställda i husbondens kost och följaktligen också i mindre utsträckning ingå i familjestatistiken.
Fördelningen efter ålder visar en anmärkningsvärd skillnad mellan de
olika hushållstyperna.
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Av de hembiträden, som äro anställda hos samboende äkta makar, äro mer
än tre femtedelar under 25 år, medan bland hembiträden hos andra hushåll
än familjehushåll två tredjedelar äro minst 40 år. Medianåldern är följaktligen högst hos sistnämnda kategori och lägst hos samboende äkta makar,
medan övriga familjer inta en mellanställning. Skillnaden är anmärkningsvärt stor mellan de tre grupperna.
Den i huslig tjänst anställda arbetskraftens fördelning på familjer med
olika barnantal resp. på andra personhushåll efter hushållets storlek framgår
av följande sammanställning.

Av samtliga hembiträden hos samboende äkta makar återfinnes en tredjedel hos barnlösa makar, och bland hembiträden hos övriga familjer ha tre
femtedelar anställning hos barnlösa. Av dem som ha anställning i andra personhushåll tillhöra nära två tredjedelar hushåll, som förutom hembiträdet
(hushållerskan) endast bestå av en enda person. Om man sätter de anställda,
bland vilka barnsköterskor ingå, i relation till antalet familjer med olika barnantal, finner man en stegring från 0- till 3-barnsfamiljerna bland samboende
äkta makar och från 0- till 2-barnsfamiljerna bland övriga familjer. Vid högre
barnantal sjunker antalet anställda per 1 000 hushåll. Problemet belyses närmare på s. 80* ff., där en fördelning gjorts dels efter familjeinkomsten, dels
efter hembiträdets egen inkomst, d. v. s. i regel den lön, som familjen kan
betala. — I andra personhushåll stiger antalet anställda på 1 000 hushåll i
regel med stigande hushållsstorlek.

AVD. I. FAMILJ OCH HUSHÅLL.
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Övriga hushållsmedlemmar. Till denna kategori höra å ena sidan andra
släktingar till familjeföreståndaren än hustru, barn, föräldrar och svärföräldrar, och å andra sidan inackorderingar o. d. Som framgår av tab. C, ingår i gruppen också ett antal barn under 15 år. Dessa utgöras huvudsakligen
av dels sådana barnbarn till familjeföreståndaren eller hans hustru, vilkas mor
ingår i familjehushållet, dels barn till i hushållet ingående hembiträden.
Sammanlagda antalet »övriga» hushållsmedlemmar i familjehushållen är
173 500, varav 55" 8 % män. Denna männens övertalighet kan lokaliseras till
landsbygden, där i familjetyp samboende äkta makar de manliga hushållsmedlemmarna av denna kategori äro dubbelt så många som de kvinnliga.

Inemot tre fjärdedelar (72-8 %) av dessa hushållsmedlemmar äro hemmahörande på landsbygden. Fördelningen på jordbruks- och övrig befolkning
är följande.

Som nedanstående tablå visar är flertalet av de som »Övriga» betecknade
hushållsmedlemmarna ogifta, medan såsom tidigare framhållits, flertalet
inom kategorien föräldrar tillhör de förut gifta.

Åldersfördelningen visar, att den ovan påvisade övertaligheten bland männen på landsbygden är särskilt utpräglad i åldrarna 15—40 år, där männens
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antal är tre gånger så stort som kvinnornas, ett förhållande, som väl stämmer
överens med iakttagelser, som i andra sammanhang gjorts vid denna folkräkning.

Den relativa fördelningen
olika barnantal är följande.

av dessa hushållsmedlemmar i familjer med

Antalet hushållsmedlemmar av här angivet slag är alltså relativt obetydligt i flerbarnsfamiljerna, något som givetvis måste ses mot bakgrunden av
det ringa antalet sådana familjer. Om man i varje särskild barnantalsgrupp
beräknar antalet övriga hushållsmedlemmar på 1 000 familjer, visar det sig
att variationerna inom familjetyp samboende äkta makar äro obetydliga. Inom
övriga familjer tillhöra dessa hushållsmedlemmar oftast familjer utan minderåriga barn.

AVD. I. FAMILJ OCH HUSHÅLL.

Kap. 3.
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Barnantalet i familjerna.

Barnens fördelning på familjer med olika barnantal. Antalet barn under
och över 18 år hos samboende äkta makar och övriga familjer har redovisats i
föregående kapitel samt i tab. F (s. 28*), som även innehåller vissa jämförelsesiffror för år 1940. Hela antalet barn i familjerna uppgår till 2 295 500,
varav 1 650 400 under 18 år. Av de i familj es-tatistiken redovisade barnen tillhöra 2 044 800 (89-i %) samboende äkta makar. Ser man enbart till antalet
barn under 18 år, tillhöra 1 546 000 (93-7 %) samboende äkta makar. Till övriga
familjer höra 250 700 barn, varav 104 400 under 18 år. Av de senare ha fyra
femtedelar kvinnlig familjeföreståndare.

Följande sammanställning visar, att medan antalet minderåriga barn på
100 familjeföreståndare hos samboende äkta makar är mer än dubbelt så högt
som hos övriga familjer, är förhållandet omvänt beträffande de vuxna barnen.
(Med uttrycket minderåriga avses i denna berättelse barn under 18 år).

Antalet minderåriga barn på 100 bestående äktenskap är 106 år 1945 mot
109 år 1940. Om man bortser från de barnlösa makarna och beräknar antalet
minderåriga barn på 100 bestående äktenskap med minderåriga barn, bli motsvarande tal 184 år 1945 och 189 år 1940. Nedgången torde framför allt sammanhänga med att de nybildade äktenskapen med deras förhållandevis lägre
barnantal utgöra en större andel 1945 än 1940. Frågan kommer att närmare
behandlas i folkräkningens familjebiologiska del.
Fördelningen av barnen i bestående äktenskap efter familjeföreståndarens
socialklass framgår av tab. G. De skillnader i barnantal mellan företagare,
förvaltningspersonal och arbetarpersonal, som framträda i totalbefolkningen,
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där antalet barn på 100 familjeföreståndare är särskilt högt bland företagarna,
sammanhänga med att tre femtedelar av dessa äro jordbrukare. Skillnaderna
visa sig obetydliga, då man jämför jordbruk och boskapsskötsel å ena sidan
och övriga näringsgrenar å den andra.
Tab. G. Familjeföreståndare tillhörande familjetyp samboende äkta makar efter
socialklass och barnantal, år 1945.

Även om man jämför hela befolkningen inom jordbruk med binäringar
med övrig landsbygdsbefolkning och denna med stadsbefolkningen, uppvisar
jordbruksbefolkningen det största och stadsbefolkningen det minsta barnantalet på 100 bestående äktenskap. Skillnaderna äro dock mindre än 1940.

AVD. I. FAMILJ OCH HUSHÅLL.

41*

För barn i övriga familjer redovisas i tab. H fördelningen efter familjeföreståndarens kön och civilstånd inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning. Omkring nio tiondelar av barnen tillhöra familjer, vilkas föreståndare är änkling, änka eller frånskild. BarnanTab. H. Familjeföreståndare inom övriga familjer efter kön och civilstånd samt
barnantal inom jordbrukbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, år 1945.

') Se not till tab. 9 a i tabellbilagan.
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talet i familjer med ogift manlig föreståndare är obetydligt. Räknat på 100
familjer är antalet minderåriga barn minst och antalet vuxna barn störst inom
jordbruksbefolkningen.
Tab. I. Barn efter familjetyp och antalet barn i familjen, år 1945.

Fördelningen av minderåriga och vuxna barn efter familjetyp och totala antalet barn i familjen framgår av tab. I. Den relativa fördelningen är följande.
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Tab. I visar, att av samtliga hemmavarande barn i bestående äktenskap tre
fjärdedelar äro under 18 år. Av översikten här ovan framgår, att såväl bland
minderåriga som bland vuxna något över hälften tillhör familjer med högst 2
barn och omkring en fjärdedel familjer med mer än 3 barn. Av barnen inom
övriga familjer äro endast omkring två femtedelar minderåriga. Omkring tre
femtedelar av barnen tillhöra familjer med högst 2 barn och knappt en femtedel familjer med mer än 4 barn. Det relativa antalet syskonlösa barn är högst,
då familjeföreståndaren är kvinna.
I det föregående har framhållits, att antalet minderåriga barn i familjerna
har ökats sedan år 1940 men antalet vuxna barn minskats. E n uppdelning av
de minderåriga barnen på åldersgrupper visar, att det endast är de lägre åldrarna som ökat i antal, vilket sammanhänger med att antalet levande födda var
högt under åren närmast före folkräkningen men lågt i början av 1930-talet.
Sålunda har antalet barn i familjehushåll sedan år 1940 i åldrarna 0—10 år
ökats med 163 300, men i åldrarna 10—18 år minskats med 67 000.
Antal

b a r n i fa m i 1 j e h u s hå 11

Den i det föregående (se s. 26*) påpekade minskningen av barnantalet i
övriga familjer återfinnes inom samtliga åldersgrupper, vilket innebär att
ökningen i antalet barn i åldern 0—10 år är i motsvarande grad större i bestående äktenskap än i samtliga familjer.

44*

AVD. I. FAMILJ OCH HUSHÅLL.

I åldern 0—15 år äro barnen i familj ehushållen flera år 1945 än tio år
tidigare. Deras antal uppgick vid folkräkningen 1935/36 till 1 366 500 och år
1940 till 1 294 700 men till 1 419 600 år 1945.
Av barnen i åldern 0—5 år tillhöra 96- i % samboende äkta makar. Denna
andel sjunker sedan till 87.6 % för barn i åldern 15—18 år, vilket sammanhänger med den med åldern stigande risken att föräldrarnas äktenskap upplöses genom döden eller skilsmässa. I följande fördelning av barnen efter ålder
och familjetyp ingå emellertid, liksom i övriga tabeller i denna berättelse, de
med barn jämställda, vilket innebär, att bland barn till samboende äkta makar
även medräknats sådana barn, som tidigare tillhört gruppen övriga familjer,
men vilkas fader eller moder senare ingått nytt äktenskap.

Barnens åldersfördelning redovisas i tab. I l a , 12 a och 6 b. Den relativa fördelningen efter familjestorlek av barn i olika åldrar framgår av tab. J, som
bland annat visar, att av de till bestående äktenskap hörande barnen i åldern
0—1 år inom jordbruksbefolkningen 25 %, men inom stadsbefolkningen endast
7 % tillhöra familjer med minst 4 minderåriga barn.
I följande sammanställning ha de minderåriga barnen i bestående äktenskap
i tre åldersgrupper, som i stort sett motsvara grupperna under, i och över
skolåldern, fördelats efter hela antalet minderåriga, barn i familjen. Den
relativa andelen barn i familjer med 1 minderårigt barn är av förklarliga skäl
lägre i mellangruppen än bland de yngsta, som ännu icke hunnit få fler
syskon, och de äldsta, vilkas syskon delvis tillhöra gruppen över 18 år.

AVD. I. FAMILJ OCH HUSHÅLL.
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Tab. J. Barn under 18 år tillhörande familjetyp samboende äkta makar efter ålder
och antalet barn i familjen inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, år 1945.

l

) Se not 2) till tab. H a i tabellbilagan.
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Åldersfördelningen bland de vuxna barnen framgår av tab. 12 a samt av följande översikt över den relativa fördelningen.

Hos samboende äkta makar äro alltså två tredjedelar av de vuxna barnen
högst 25 år, medan i övriga familjer mindre än hälften befinner sig under
denna åldersgräns.
Familjernas sammansättning med hänsyn till antalet minderåriga och vuxna
barn i olika åldrar framgår av tab. 12 a, samt i fråga om hela antalet minderåriga och vuxna av tab. I. Uppskrivningar av siffrorna, i förstnämnda tabell
ha icke gjorts, och följande ur tabellen hämtade uppgifter, som avse antalet
barn i den lägsta och den högsta redovisade åldersgruppen vid olika kombinationer av antalet minderåriga och vuxna barn i familjen, utgöras alltså av
observerade tal.

I synnerhet beträffande barn till samboende äkta makar lägger man märketill det stora antalet barn i lägsta åldersklassen i de fall då inga syskon över
18 år finnas.
Familjernas fördelning efter barnantalet. Familjernas (familjeföreståndarnas) fördelning efter barnantalet framgår av bland annat tab. 3 b och 4 b samt
tab. K och L. I de förra redovisas familjerna efter antalet minderåriga och
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antalet vuxna barn i kombination, i de senare efter hela antalet hemmavarande
barn, d. v. s. summan av minderåriga och vuxna, i kombination med antalet
minderåriga barn.

Tab. K. Familjeföreståndare tillhörande familjetyp samboende äkta makar efter
hela antalet hemmavarande barn i kombination med antalet minderåriga
barn, år 1945.

') Sammanlagda antalet barn under och över 18 är. — 2) Barn under 18 Sr.
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Tab. L. Familjeföreståndare inom övriga familjer efter hela antalet hemmavarande
barn i kombination med antalet minderåriga barn, år 1945.

Uppgifter angående familjernas fördelning efter barnantalet ha även återgivits i del V av folkräkningsberättelsen (se tab. 10, s. 407 i nämnda del).
Dessa uppgifter, som äro grundade på den totala räkningen, överensstämma
ganska nära med tolvtedelssamplingens resultat, om man tar i betraktande
framför allt två faktorer. Antalet familjer, där familjeföreståndaren är gift
samboende man, är högre enligt del V än enligt föreliggande berättelse, men
detta sammanhänger med att i familjestatistiken vissa ålderstigna äkta makar
räknats till föräldragruppen, medan de i del V räknats till familjer, där
familjeföreståndaren är gift man. Antalet övriga familjer omfattar i del V
endast familjer med minderåriga barn men i familjestatistiken även familjer
med vuxna barn eller föräldrar eller bådadera.
Samboende äkta makar. Om de samboende äkta makarna fördelas efter
barnantalet i familjen, visar det sig att antalet helt barnlösa äktenskap är
i) Se not l ) till tab. K. — 2) Se not 2) till tab. K.
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420 600, motsvarande 28 9 % av samtliga, medan 615 700 (42 3 %) sakna minderåriga barn och 1131 200 (77-7 %) icke ha något vuxet barn. Som framhållits
i det föregående avser barnantalet sådana barn, som vid folkräkningstidpunkten voro kyrkobokförda inom familjen, medan barn som flyttat hemifrån icke
omfattas av denna undersökning. Följande sammanställning visar antalet
familjer av familjetyp samboende äkta makar, d. v. s. antalet bestående äktenskap fördelade efter antalet minderåriga, antalet vuxna och sammanlagda
antalet hemmavarande (minderåriga och vuxna) barn i familjen.

En jämförelse med tab. 3 b visar bland annat, att ettbarnsfamiljerna äro
474 300 samt att det enda barnet är under 18 år bland 350 000 av dessa äktenskap. Av de 615 70Ô bestående äktenskap, som sakna minderåriga barn, ha
195 100 ett eller flera vuxna barn, medan av de 1131 200 familjer, som icke
ha något barn över 18 år, 710 600 ha ett eller flera barn under 18 år. Detta
framgår även av tab. 2 b, varur följande översikt hämtats.

Medan den procentuella andelen helt barnlösa är 28-9 % år 1945, var motsvarande tal 26-8 % år 1940 och endast 20'5 % vid särskilda folkräkningen
1935/36.
Vare sig man endast ser till förekomsten av minderåriga barn eller även
medräknar de vuxna finner man, att antalet barnlösa äktenskap stigit sedan
år 1940. Även hela antalet bestående äktenskap har emellertid stigit, och den
procentuella andelen äktenskap utan minderåriga barn är lika stor 1945 som
1940. Den procentuella andelen helt barnlösa är däremot större 1945, enär,
som tidigare påpekats, antalet personer över 18 år, som räknats som barn i
familjehushåll, undergått en betydande minskning. Den relativa fördelningen
av de bestående äktenskapen med hänsyn till barnantalet är följande.
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Barnantalet i de bestående äktenskap, i vilka f ö r ä l d r a r till familjeföreståndaren eller hans hustru ingå, redovisas i tab. 4 a, 7 a och 8 a. Hela antalet
sådana äktenskap är 39 900, utgörande 2-7 % av samtliga bestående äktenskap.
Då barnantalet i äktenskapen såsom i det följande skall visas står i visst
samband med familjeföreståndarnas och hustrurnas ålder, har åldersfördelningen för de förra undersökts i familjer med och utan föräldrar, varvid det som
man kunde vänta visar sig, att familjeföreståndarnas medianålder genomgående
är lägre och spridningen på åldersskalan mindre i äktenskap med föräldrar än
i övriga äktenskap.

E n fördelning av äktenskapen med resp. utan föräldrar efter antalet minderåriga och vuxna barn ger följande resultat.
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Fördelningen efter antalet barn över 18 år visar, att de familjer, i vilka
inga sådana barn finnas (d. v. s. familjer, som antingen ha endast minderåriga barn eller äro helt barnlösa), ha den största frekvensen inom gruppen
med föräldrar. Detta förefaller helt naturligt med hänsyn både till den lägre
medianåldern hos familjeföreståndarna i familjer med föräldrar och till den
ökning i deras försörjningsbörda, som förekomsten av föräldrar i hushållet i
regel medför. Jämför redogörelsen angående inkomst och försörjningsbörda i
senare delen av denna berättelse (s. 68*).
Om man grupperar familjerna med och utan föräldrar efter antalet minderåriga barn, finner man däremot, att den relativa andelen familjer utan sådana
barn är störst i gruppen utan föräldrar, vilket med hänsyn till föregående
resonemang kan verka överraskande. Detta sammanhänger emellertid med
att jordbruksbefolkningen med dess högre fruktsamhet omfattar över hälften
av de bestående äktenskap, vari föräldrar till familjeföreståndaren eller hans
hustru ingå. I övrigt måste olikheterna mellan grupperna med och utan föräldrar ses mot bakgrunden av sådana olikheter i deras demografiska sammansättning, som närmare behandlas i folkräkningens familjebiologiska undersökning.
E n fördelning av fäder och mödrar till samboende äkta makar efter antalet minderåriga barn i familjen utfaller på följande sätt.

Fördelningen av familjeföreståndarna i bestående äktenskap efter n ä r i n g s g r e n och s o c i a l k l a s s samt antalet minderåriga och vuxna barn i familjen
framgår av tab. 4 a och 3 b. Den relativa fördelningen av familjeföreståndarna
efter antalet minderåriga barn framgår av tab. M. E n översikt över fördelningen efter antalet minderåriga barn å ena sidan och hela antalet hemmavarande
barn å den andra utfaller på följande sätt.
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Tab. M. Relativ fördelning av familjeföreståndare tillhörande familjetyp samboende
äkta makar efter näringsgren och socialklass samt antalet barn under 18 år
i familjen, år 1945.

Den relativa andelen familjer med 3 eller flera barn är störst inom jordbruksbefolkningen och minst inom städernas befolkning, vare sig man tar
hänsyn till endast de minderåriga eller till samtliga hemmavarande barn.
Skillnaderna äro mindre utpräglade 1945 än 1940, enär på landsbygden, särskilt inom jordbruksbefolkningen, den relativa andelen barnlösa ökat och flerbarnsfamiljerna minskat, medan i städerna en motsatt tendens gjort sig gällande, i varje fall i fråga om de minderåriga barnen. Som redan visats i tablån
på s. 41* är antalet minderåriga barn på 100 familjer inom stadsbefolk-
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ningen något högre men i övriga befolkningsgrupper något lägre år 1945 än
år 1940.
Om familjeföreståndare med olika antal minderåriga barn fördelas efter sin
tillhörighet till jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, erhållas följande tal.

Medan bland samtliga familjeföreståndare 42-6 % tillhöra stadsbefolkningen,
är dennas andel bland de barnlösa 45'7 % och bland familjer med minst 5 barn
endast 17-9 %.
Som framgår av tab. M är antalet barnlösa särskilt stort inom gruppen
självständiga yrkeslösa, vilket är mycket förklarligt, då denna grupp huvudsakligen omfattar personer i högre åldrar. Överhuvudtaget bör vid en närmare
analys av skillnaderna i barnantal mellan olika näringsgrenar och socialklasser
hänsyn tagas till olikheter i åldersfördelning, vigselålder, äktenskapsduration
m. m., vilket kommer att ske i folkräkningens familjebiologiska del. I föreliggande berättelse ha därför dessa fördelningar icke närmare kommenterats.
I tab. 7 a ha familjeföreståndarna i bestående äktenskap och i tab. 8 a
deras hustrur fördelats efter å l d e r och barnantal. Uppskrivna tal återgivas
i sammandrag i tab. 5 b och den relativa fördelningen i tab. N och O. Vid
ett studium av dessa tabeller måste man hålla i minnet, att här liksom i övrigt
i denna berättelse i antalet barn även ingår kategorien »med barn jämställda»
(se s. 26*). Minderåriga barn till föräldrar i de högre åldrarna utgöras såTab. N. Relativ fördelning av samboende äkta makar efter mannens ålder och antalet
barn under 18 år i familjen, inom landsbygden och städerna, år 1945.
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Tab. O. Relativ fördelning av samboende äkta makar efter hustruns ålder och antalet barn under 18 år i familjen, inom landsbygden och städerna, år 1945.

lunda i regel av adoptiv- eller andra fosterbarn, barnbarn o. s. v. Å andra
sidan ingå icke vare sig avlidna barn eller barn, som lämnat föräldrahemmet.
I detta sammanhang bör också framhållas, att dessa tabeller icke omfatta
samtliga samboende äkta makar, eftersom en del gifta par ingå i föräldragruppen (se s. 29*). Dessa tabeller kunna följaktligen icke utan vissa omräkningar läggas till grund för en undersökning av den äktensikapliga fruktsamheten efter moderns ålder o. d.
Tabellerna visa, att den relativa andelen bestående äktenskap utan minderåriga barn är lägst, då mannen är 35—40 år och hustrun tillhör samma eller
i städerna närmast lägre femårsklass. Äktenskapen med minst 3 minderåriga
barn ökas i relativ betydelse, intill dess mannen är 40—45 år och hustrun
35—40 år. De barnlösa ökas därefter och flerbarnsfamiljerna minskas efterhand som barnen överskrida 18-årsgränsen eller lämna föräldrahemmet. •—
Antalet barn över 18 år bidrar av lätt insedda skäl icke i nämnvärd utsträckning till någon ökning av det totala barnantalet, förrän föräldrarna äro i
medelåldern.
Medelantalet barn på 100 bestående äktenskap med fördelning efter mannens ålder åren 1945 och 1940 är följande.
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Intill dess mannen är i 40-årsåldern är såväl antalet minderåriga som hela
antalet hemmavarande barn per familj högre 1945 än 1940, medan i de högre
åldrarna förhållandet är motsatt. Motsvarande gäller i stort sett vid en fördelning efter hustruns ålder.

Övriga familjer. Om de 207 800 familjer, som icke utgöras av bestående
äktenskap, fördelas efter barnantalet, visar det sig att 63 500 (30-6 %) äro helt
barnlösa, medan 139 500 (67'2 %) icke ha minderåriga barn och 112 600 (54-2 %)
icke ha något vuxet barn i hemmet. Innebörden av begreppet barnlös i detta
fall behandlas närmare på följande sida.

En jämförelse med tab. 4 b visar, att av
minderåriga barn, 76 000 ha ett eller flera
familjer, som sakna vuxna barn, 49 100 ha ett
föreståndarnas fördelning efter barnantalet
manställning.

de 139 500 familjer, som sakna
vuxna, medan bland de 112 600
eller flera minderåriga. Familjeframgår även av följande sam-
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Den relativa fördelningen av manliga och kvinnliga familjeföreståndare
efter antalet minderåriga barn åren 1945 och 1940 är följande.

Eftersom begreppet familj vid folkräkningen utformats så, att däri alltid
ingå personer, som räkna släktskap med familjeföreståndaren i rätt upp- eller
nedstigande led, utgöras de helt barnlösa inom gruppen övriga familjer alltid
av sådana familjer, i vilka föräldrar till familjeföreståndaren ingå. Vid 1940
års undersökning redovisades i gruppen övriga familjer inga som saknade såväl vuxna som minderåriga barn, eftersom en representant för den äldre generationen då alltid räknades som familjeföreståndare
i sådana familjer, som
bestodo av föräldrar jämte vuxna barn. Då enligt 1945 års folkräkning 39 200
(53 - i %) av de manliga men endast 24 300 (18-2 %) av de kvinnliga familjeföreståndarna aro helt barnlösa, innebär detta, att män oftare än kvinnor vid
denna folkräkning räknats som familjeföreståndare, då de bo tillsammans med
någon av sina föräldrar. Som visats i det föregående (s. 32*) gäller detta
dock icke stadsbefolkningen. Antalet övriga familjer med och utan föräldrar
fördelar sig efter familjeföreståndarens kön på följande sätt (jämför tab. P ) .

Nedanstående uppgifter angående den relativa fördelningen av manliga och
kvinnliga familjeföreståndare i övriga familjer med och utan föräldrar efter
antalet barn dels under, dels över 18 år bekräfta den i det föregående (se
s. 30*) gjorda iakttagelsen, att endast i ett fåtal övriga familjer såväl barn
som föräldrar till familjeföreståndaren förekomma.
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Tab. P. Familjeföreståndare inom övriga familjer efter kön, civilstånd och förekomsten
av föräldrar samt antalet barn under 18 år i familjen inom jordbruksbefolkning,
övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, år 1945.

') Se not till tab. 9 a i tabollbilagan.
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Antalet familjer utan föräldrar men med 1 barn över 18 år omfattar över
en fjärdedel av samtliga övriga familjer. Hela antalet är 58 000, varav 14 400
med manlig och 43 600 med kvinnlig föreståndare. En fördelning efter samtliga hemmavarande (minderåriga och vuxna) barn visar, att de barnlösa utgöra det övervägande flertalet bland familjer med föräldrar, och att 1-barnsfamiljerna är den största gruppen bland familjer utan föräldrar.

Fördelningen av familjeförståndarna i övriga familjer efter n ä r i n g s g r e n och s o c i a l k l a s s samt antalet minderåriga och vuxna barn i familjen
framgår av tab. 5 a och 4 b samt Q. Fördelningen inom jordbruksbefolkning,
övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning framgår även av tab. 9 a.
Fördelningen efter näringsgren visar en påfallande låg barnlöshetsprocent
inom gruppen Husligt arbete. E n jämförelse med tab. E visar emellertid,
att familjeföreståndarna inom denna näringsgren äro fåtaliga; de torde till
övervägande del just utgöras av kvinnor med barn. E n jämförelse mellan
fördelningen efter socialklass bland manliga och kvinnliga familjeföreståndare
ger följande resultat.

Uppgifterna rörande barnantalet i övriga familjer böra i den form de bär
framlagts betraktas som uttryck för familjestrukturen överhuvudtaget och icke
för fruktsamheten inom de olika befolkningsgrupperna. E n hög barnlöshetsprocent inom en grupp behöver, som i det föregående framhållits, icke
innebära annat än att gruppen innehåller många hushåll, som räknats som
familjer av den anledningen att de bestå av vuxna barn, vilka bo tillsammans
med föräldrarna och räknas som familjeföreståndare till dessa.
Fördelningen av familj ef örestandarna i övriga familjer efter k ö n o c h
c i v i l s t å n d samt antalet barn under och över 18 år i kombination framgår
av tab. 6 a, medan tab. 10 a visar fördelningen efter antalet barn dels under,
dels över 18 år inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och
stadsbefolkning. Vissa uppskrivningar återfinnas i tab. P, som även innehåller uppgifter om den relativa fördelningen.
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Tab. Q. Relativ fördelning av familjeföreståndare inom övriga familjer efter
näringsgren och socialklass samt antalet barn under 18 år i familjen,
år 1945.

Av tabellerna framgår att de ogifta männen inom samtliga befolkningsgrupper i regel äro barnlösa. Av de ogifta kvinnliga familjeföreståndarna äro mer
än fyra femtedelar inom jordbruksbefolkningen barnlösa medan inom övrig
landsbygdsbefolkning var fjärde och inom stadsbefolkningen var tredje har
åtminstone 1 barn. De förut gifta, bland vilka ej samboende gifta inräknats,
visa av förklarliga skäl en mindre barnlöshetsprocent. Antalet barn i dessa
familjer efter familjeföreståndarens kön och civilstånd har redovisats i tab. H.
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Avd. II. I n k o m s t och försörjningsbörda.
Kap. 1. Materialets beskaffenhet.
Medan i avd. I av denna berättelse en undersökning gjorts rörande hushållens storlek och sammansättning m. in. varvid huvudvikten lagts vid
familjehushållen, innehåller avd. I I en utredning rörande sambandet mellan
inkomstens storlek och försörjningsbördan i familjehushållen.
Såsom redan framhållits i inledningen till denna berättelse ha undersökningar av samma art som den här föreliggande tidigare gjorts vid huvudsakligen tre olika tillfällen, nämligen vid folkräkningarna 1930 och 1935/36 samt
i en specialutredning på grundval av 1940 års folkräkningsmaterial, vilken
utfördes på uppdrag av 1941 års befolkningsutredning. (Se s. 1*.) Sistnämnda utredning hade i stort sett samma karaktär och syfte som den föreliggande, och det blir därför möjligt att i flera olika sammanhang göra jämförelser med denna.
För att få en uppfattning om försörjningsbördans storlek för olika personer är det nödvändigt att kombinera de demografiska uppgifterna i folkräkningsmaterialet med vissa ekonomiska uppgifter. Liksom vid de ovannämnda
tre tillfällena ha inkomstdata erhållits ur taxeringsmaterialet. Till skillnad
från vad fallet var vid 1930 års folkräkning, då inkomstuppgifterna av statistiska centralbyråns personal hämtades direkt från de av taxeringsmyndigheterna granskade självdeklarationerna, ha emellertid liksom vid 1935/36 års
folkräkning och den ovan nämnda specialutredningen de inkomstuppgifter,
som legat till grund för undersökningen, införts i folkräkningsmaterialet
genom länsstyrelsernas försorg (jfr del 111:1, s. 2*). Liksom år 1940 hämtades därvid uppgifterna ur taxeringslängderna, ej ur självdeklarationerna.
De ekonomiska uppgifter, som ha använts vid grupperingarna av det här
föreliggande materialet, ha varit av tre slag: 1) det belopp som benämnes
sammanräknad nettoinkomst, 2) det till statlig inkomst- och förmögenhetsskatt taxerade beloppet, 3) ett med ledning av taxeringslängdens uppgifter
beräknat förmögenhetsbelopp. Med s a m m a n r ä k n a d . n e t t o i n k o m s t avses summan av deklarantens inkomster från olika förvärvskällor, sedan avdrag gjorts för eventuellt förekommande underskott å förvärvskälla. Då ej
annat anmärkes, användes i det följande genomgående benämningen inkomst
som beteckning för sammanräknad nettoinkomst. Det t a x e r a d e b e l o p p e t
utgöres av den sammanräknade nettoinkomsten, sedan denna dels minskats med
vissa medgivna allmänna avdrag, dels ökats med Vioo av den behållna förmögenheten. Den ekonomiska uppgift som avser f ö r m ö g e n h e t e n har erhållits genom särskild beräkning. För varje taxerad person har nämligen
undersökts, om summan av taxerat belopp och medgivna allmänna avdrag
överstiger den sammanräknade nettoinkomsten, i vilket fall det överskjutande
beloppet antagits utgöra Vioo av den behållna förmögenheten.
Att familjestatistikens inkomstuppgifter äro hämtade ur taxeringslängderna innebär givetvis, att de redovisade inkomstbeloppen avse den dekla-
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rerade inkomsten. Vid en på taxeringsmaterial grundad undersökning av
familjernas ekonomiska förhållanden bör man ha i minnet, att vissa i skattelagarna angivna slag av inkomster äro undantagna från deklarationsplikt.
De här redovisade inkomstbeloppen äro följaktligen i åtskilliga fall lägre än
de verkliga inkomsterna. Jämför del I I I : 1, som bland annat innehåller en
redogörelse för sammansättningen av den kategori, som i folkräkningen redovisas under benämningen personer utan inkomst.
Vid alla jämförelser mellan 1945 års siffror och motsvarande siffror i den
ovan nämnda specialutredningen på grundval av 1940 års folkräkningsmaterial är det viktigt att ha i minne, att inkomstuppgifterna år 1945 avse den
sammanräknade nettoinkomsten, medan de i 1940 års utredning avse det
taxerade beloppet. Detta är oftast ehuru ej alltid lägre än den sammanräknade nettoinkomsten, vilket särskilt bör observeras vid en jämförelse mellan
de absoluta beloppen, medan de relativa talen icke i samma utsträckning
påverkas av dessa skiljaktigheter.
För att kunna studera ej endast de enskilda familjemedlemmarnas inkomster var för sig utan även den ekonomiska ställningen för familjen betraktad som enhet har man vid bearbetningen av det föreliggande materialet
grupperat familjerna efter, den s. k. f a m i l j e i n k o m s t e n , d. v. s. summan
av olika familjemedlemmars sammanräknade nettoinkomst. Därvid ha tre
olika typer av familjeinkomst beräknats, vilka betecknats som familjeinkomst
I, I I och I I I . Familjeinkomst I utgöres i bestående äktenskap av summan
av mannens och hustruns inkomst och i övriga familjer av familjeföreståndarens inkomst. Som framgår av en jämförelse mellan å ena sidan tab. 12 b
och 16 b, å andra sidan tab. 2 b ha samtliga bestående äktenskap grupperats
efter familjeinkomst I, oavsett om hustrun haft inkomst eller ej, och likaså
samtliga övriga familjer. Denna inkomstsumma sammanfaller följaktligen i
det övervägande antalet bestående äktenskap och i samtliga övriga familjer
med familjeföreståndarens sammanräknade nettoinkomst. — Familjeinkomst
I I utgöres av familjeinkomst I utökad med de minderåriga barnens inkomster,
varvid åldersgränsen här liksom i övrigt i denna berättelse satts vid 18 år.
Denna beteckning har utsatts för samtliga familjer med barn under 18 år,
oavsett om dessa haft egna inkomster eller icke. — Familjeinkomst I I I utgöres av familjeinkomst I utökad med de inkomster, som redovisas för såväl vuxna som minderåriga barn samt föräldrar eller svärföräldrar till familjeföreståndaren. I ett specialfall har familjeinkomst I I I en vidare innebörd
än här angivits, nämligen när fråga är om övriga familjer, i vilka förutom
föräldrar (svärföräldrar) även ingå syskon till familj ef öreståndaren. Också
syskonens inkomst inräknas då i familjeinkomst I I I . Familjeinkomst I I I har
uträknats för alla familjer, i vilka ingå barn över 18 år eller föräldrar eller
bådadera.
Beträffande samtliga tre typer av familjeinkomst gäller, att anteckning om
familjeinkomst har utsatts, oavsett om inkomst saknats för en eller flera av
de i resp. kombinationer ingående familjemedlemmarna. Avgörande för frågan, huruvida beteckning för familjeinkomst I, I I eller I I I skulle utsättas,
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har med andra ord varit familjens sammansättning, ej vilka familjemedlemmar som redovisat inkomst. Vidare bör observeras, att beteckningen I utsatts för samtliga familjer oavsett om de dessutom erhållit beteckningen I I
eller III, samt att samtliga tre beteckningar utsatts för en och samma familj
i de fall, då i denna ingått dels minderåriga barn, dels antingen vuxna barn
eller föräldrar eller bådadera.

Kap. 2. Familjemedlemmarnas inbördes inkomstförhållanden.
Om familjen betraktas som en ekonomisk enhet, är det av intresse att
undersöka, dels vilka kategorier bland familjemedlemmarna som ha inkomst
och därigenom bidraga eller kunna bidraga till uppehället för de övriga, dels
storleken av dessa inkomster. I föreliggande kapitel behandlas endast det
förstnämnda problemet, d. v. s. frågan om familjemedlemmarnas inbördes inkomstförhållanden, medan en undersökning av inkomstens storlek för olika
kategorier av familjemedlemmar ingår i kap. 3 och av den samlade familjeinkomsten i kap. 4 och följande. Därvid behandlas familjer av familjetyp
samboende äkta makar, (d. v. s. bestående äktenskap) och övriga familjer i
regel var för sig.
Den indelning av befolkningen i jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, som i olika sammanhang göres vid folkräkningen (jfr s. 2*), är av särskild vikt vid redogörelser för inkomstförhållanden, eftersom naturaförmåner ingå i jordbruksbefolkningens inkomster i
större utsträckning än vad fallet är i fråga om flertalet medlemmar av de båda
övriga typgrupperna. De låga värden, till vilka dessa naturaförmåner upptagas vid beskattningen, minska i viss mån jämförbarheten mellan jordbruksbefolkningen och de båda övriga grupperna. Även vissa i föregående avsnitt
konstaterade olikheter i familjestrukturen motivera, att dessa tre typgrupper
redovisas var för sig. I vissa tabeller ha dock övrig landsbygdsbefolkning
och stadsbefolkning sammanslagits till en grupp, som benämnts övrig befolkning.
Samboende äkta makar. I tab. 8 b meddelas uppgifter rörande makarnas
och barnens inkomstförhållanden inom familjer med olika antal barn under
och över 18 år. Om man till en början undersöker makarnas inbördes inkomstförhållanden och bortser från barnens, blir resultatet följande. (Se
även tab. 11 b.)
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Inom nära tre fjärdedelar av samtliga äktenskap är alltså mannen ensam
inkomsttagare, medan båda makarna ha inkomst inom mer än en femtedel.
Inom de äktenskap, där enbart mannen är inkomsttagare, finnas givetvis inga
hustrur med förvärvsarbete, medan den grupp, där båda makarna äro inkomsttagare, huvudsakligen omfattar äktenskap, där hustrun har förvärvsarbete på hel- eller deltid. Dessutom ingå i denna grupp sådana gifta kvinnor, som ha inkomst av enbart förmögenhet, pension eller dylikt. Beträffande
en stor del av de äktenskap där ingendera maken är inkomsttagare, och som
utgöra inemot 5 % av samtliga, kan man antaga att makarna äro ålderstigna.
Uppgifterna om åldersfördelningen bland gifta män utan inkomst i del I I I : 1
av folkräkningsberättelsen visa nämligen, att mer än tre femtedelar av dessa
män äro över 60 år. I övrigt hänvisas till nämnda berättelse rörande sammansättningen av den befolkning, för vilken ingen inkomst redovisas i folkräkningsmaterialet.
I ovanstående tablå komma vissa karakteristiska skillnader mellan befolkningens olika typgrupper till synes, i synnerhet mellan jordbruksbefolkning
och stadsbefolkning, medan övrig landsbygdsbefolkning i regel intar en
mellanställning. Sålunda dominerar den familjetyp, där mannen är ensam
inkomsttagare, på ett helt annat sätt hos jordbruksbefolkningen än bland
städemas befolkning, samtidigt som de fall, då båda makarna äro inkomsttagare äro mångdubbelt flera i sistnämnda typgrupp än inom jordbruksbefolkningen. Denna skiljaktighet sammanhänger med att hustrun i väsentligt
större utsträckning bland stadsbefolkningen än bland jordbruksbefolkningen
har sådant arbete som återspeglas i inkomststatistiken. Vidare kan man lägga
märke till att de fall, då hustrun är ensam inkomsttagare, äro flera och de,
då ingendera maken är inkomsttagare, färre bland stadsbefolkningen än bland
j ordbruksbefolkningen.
Denna skillnad mellan makarnas inkomstförhållanden inom jordbruks- och
stadsbefolkning har även påvisats vid den i inledningen omnämnda representativa undersökning, som belyste läget år 1940, ehuru vissa förskjutningar
sedan dess ägt rum. Följande sammanställning visar den relativa fördelningen år 1940.

E n jämförelse mellan relativtalen för åren 1945 och 1940 visar, att det
inom alla tre befolkningsgrupperna blivit allt vanligare, att båda makarna
äro inkomsttagare. Å andra sidan var det 1945 mera sällsynt än 1940, att båda
makarna saknade deklarationspliktig inkomst. Den förra gruppen av äktenskap har bland samtliga äktenskap ökat sin relativa andel från 15'i till 21-8 %,
medan den senare gruppen minskat sin andel från 8'9 till 4-8 %.
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I detta sammanhang ha även vissa undersökningar gjorts beträffande barnantalet hos samboende äkta makar med fördelning efter de inbördes inkomstförhållandena. Förekomsten av minderåriga och vuxna barn framgår av följande sammanställning.

Den relativa fördelningen inom de olika inkomsttagargrupperna efter antalet hemmavarande (vuxna och minderåriga) barn är följande.

E t t särskilt intresse erbjuda de barnlösa makarna, d. v. s. de bestående
äktenskapen utan hemmavarande vuxna eller minderåriga barn (jfr s. 26*).
Fördelningen av dessa på de tre typgrupperna av befolkning framgår av
nedanstående tablå.

Om man gör en jämförelse mellan denna tablå och de i det föregående
återgivna uppgifterna rörande samtliga äktenskap finner man, att differenserna mellan jordbruksbefolkningen och stadsbefolkningen äro betydligt
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mera markerade då det gäller barnlösa än samtliga makar, framför allt i de
fall då båda makarna äro inkomsttagare. Inom stadsbefolkningen äro båda
makarna inkomsttagare inom nära hälften (47-5 %) av de barnlösa äktenskapen, medan gruppens andel av samtliga äktenskap var 36"6 %. Inom jordbruksbefolkningen äro motsvarande procenttal 7-9 för barnlösa och 5-5 för
samtliga äktenskap.
En ytterligare belysning av de barnlösa äktenskapens relativa frekvens kan
man få genom att sätta dem i relation till hela antalet äktenskap inom varje
inkomsttyp. Nedanstående sammanställning, som möjliggör en jämförelse
mellan åren 1940 och 1945, avser äktenskap utan vare sig vuxna eller minderåriga barn i hemmet. Talen äro procenttal.

Det fåtal fall, då enbart hustrun är inkomsttagare, ha här sammanräknats
med de fall, då båda makarna äro inkomsttagare. Av procenttalen framgår
bland annat, att antalet äktenskap utan hemmavarande barn ökat sedan 1940
i de fall, då endast mannen är inkomsttagare. Då ingen av makarna har inkomst, är ökningen påfallande stor i synnerhet bland jordbruksbefolkning
och övrig landsbygdsbefolkning, så att år 1945 omkring hälften av de äktenskap, där ingendera maken hade inkomst, saknade barn. Med hänsyn till vad
som tidigare anförts beträffande åldersfördelningen bland familjeföreståndare utan inkomst torde detta böra tolkas så, att barnen i dessa äktenskap
i stor utsträckning redan lämnat föräldrahemmet. I de fall, då båda makarna
äro inkomsttagare, föreligger däremot ingen enhetlig utvecklingslinje för de
tre befolkningsgrupperna. Dessa äktenskap visa nämligen inom jordbruksbefolkningen en kraftig ökning sedan 1940, men inom de två övriga befolkningsgrupperna en tydlig minskning. Som framhållits i det föregående avsågo emellertid inkomstuppgifterna år 1940 det taxerade beloppet men år
1945 den sammanräknade nettoinkomsten. Då dessutom antalet familjer
under den inkomstgräns då deklarationsplikt föreligger, i huvudsak på grund
av penningvärdets fall har minskats (se del I I I : 3, s. 17*), kunna vissa av
de ovan angivna förändringarna sedan år 1940 vara betingade av en förändrad
sammansättning av familjerna i de olika inkomsttagargrupperna.
I tab. 13 a meddelas fördelningen på riksområden av de bestående äktenskapen efter barnantalet och makarnas inbördes inkomstförhållanden. Endast de fall, då antingen enbart mannen eller båda makarna voro inkomsttagare, ha därvid redovisats särskilt. Undersöker man med hjälp av tabellens
tal, hur de nämnda två inkomsttyperna fördela sig inom jordbruks- och övrig
befolkning samt inom familjer med olika barnantal, finner man icke några
6 — 147 50
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större skiljaktigheter mellan de olika riksområdena, om man undantar de
största städerna. Inom samtliga barnantalsgrupper förekommer det i betydligt större utsträckning i dessa städer än inom övriga områden att båda
makarna ha inkomst. Särskilt gäller detta Stockholms stad, vilket närmare

framgår av följande tablå, vilken upptar samtliga äktenskap oberoende av
barnantalet.

De hittills anförda siffrorna avse hela antalet hemmavarande barn, oberoende av deras ålder. I tab. B meddelas den relativa fördelningen efter antalet minderåriga och vuxna barn var för sig. Tabellen omfattar endast de
familjer, där samtliga barn äro antingen under eller över 18 år.
Undersöker man fördelningen av de tre inkomsttyperna inom hela befolkningen, när familjerna endast ha barn under 18 år, finner man att proportionen av de familjer, där enbart mannen är inkomsttagare, oavbrutet ökar
när barnantalet växer, från 72-7 % för 1-barnsfamiljerna till 86-6 % för familjerna med minst 4 barn, medan talen för de äktenskap, där båda makarna äro
inkomsttagare, sjunka från 25 - i % till 10-o %. För de fall, där ingendera
maken är inkomsttagare, framträder ingen bestämd variation. Samma iakttagelse kan i huvudsak göras beträffande de tre typgrupperna av befolkningen. I synnerhet gäller detta övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, medan variationerna för jordbruksbefolkningen äro mindre framträdande.
Studerar man på motsvarande sätt talen i tab. E för de familjer, som endast ha barn över 18 år, finner man icke samma enhetliga prägel. Man kan
dock lägga märke till att de fall, då båda makarna äro inkomsttagare i regel
äro betydligt färre relativt sett inom dessa äktenskap, än bland dem som
endast ha barn under 18 år, medan en motsatt tendens kan iakttagas för de
äktenskap, där ingendera maken redovisar inkomst. H ä r måste dock påpekas, att åtskilliga av de underliggande frekvenstalen för de båda sistnämnda inkomsttyperna äro små, varför uppgifterna måste anses osäkra.
Vidare är det av vikt att komma ihåg, att samtliga siffror rörande barnantalet
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Tab. R. Relativ fördelning av bestående äktenskap efter makarnas resp. barnens inkomstför
hållanden i kombination med antalet barn dels under, dels över 18 år inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, år 1945.

') Grupperingen omfattar endast de familjer där samtliga barn äro under 18 ar. — 2) Grupperingen omfattar endae
de familjer där samtliga barn äro över 18 år. — 3) Inbegriper ej de fall då enbart hustrun är inkomsttagare.
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i denna liksom i övriga tabeller endast avse de vid folkräkningstidpunkten
hemmavarande eller tillfälligt frånvarande barnen (jfr s. 26*).
Tab. B visar även, hur antalet inkomsttagare bland barnen varierar inom
familjer med olika barnantal. Proportionen av de familjer, där intet barn
är inkomsttagare, sjunker av naturliga skäl, då barnantalet ökar. Detta gäller
såväl familjer med enbart minderåriga som med enbart vuxna barn. Bland
de förra äro variationerna dock jämförelsevis små, eftersom barn med inkomst
endast förekomma i obetydlig utsträckning hos de familjer, som redovisa enbart minderåriga barn (jfr tab. 8 b). Läget är helt annorlunda för äktenskapen med barn över 18 år. Även här blir visserligen antalet familjer, där
intet barn är inkomsttagare, proportionsvis allt mindre, när antalet barn blir
större, men minskningen av talen är i detta fall långt kraftigare eller från
21-7 % inom 1-barnsfamiljerna till 2.1 % inom familjerna med minst 4 barn.
För familjer med barn under 18 år äro motsvarande tal 95"i % resp. 83-8 %.
Antalet familjer, där inkomst icke redovisades för något av barnen, utgjorde
93'2 % av familjerna med enbart minderåriga men endast 15'9 % av familjerna
med enbart vuxna barn. Tabellen visar sålunda att inkomst, d. v. s. i regel
förvärvsarbete, är en normal företeelse bland barn över 18 år men snarast
ett undantag bland barn under 18 år.
I tab. S återfinnas vissa uppgifter om makarnas inbördes inkomstförhållanden i kombination med förekomsten av föräldrar med eller utan egen inkomst. Av tabellen framgår, att föräldrar till familjeföreståndaren eller hans
hustru endast i 2-7 % av samtliga bestående äktenskap tillhöra hushållet,
samt att bland dessa föräldrar endast omkring en fjärdedel har egen inkomst.
De föräldrar, som ingå i en sons eller dotters familj, bidraga alltså i allmänhet icke till någon ökning av den kontanta familjeinkomsten. Denna iakttagelse bekräftas ytterligare i kap. 4. Om man jämför de fyra olika inkomsttyperna för makarna med varandra, finner man, att mannen är ensam inkomsttagare i fyra femtedelar av de bestående äktenskap, där föräldrar ingå.
För att belysa det samband, som kan råda mellan å ena sidan familjeföreståndarens yrke och å andra sidan makarnas inkomstförhållanden för familjer
med olika barnantal, har tab. 9 b uppgjorts. Totala antalet bestående äktenskap har här med ledning av familjeföreståndarens yrke uppdelats på de två
huvudgrupperna förvärvsarbetande befolkning och självständiga yrkeslösa.
Den förra gruppen har vidare fördelats på näringsgrenar samt sådana yrkesgrupper, som med hänsyn till här ifrågakommande synpunkter antagits vara
relativt homogena.
I tab. T har på grundval av uppgifterna i tab. 9 b en sammanställning
gjorts, vilken endast avser makarnas inbördes inkomstförhållanden utan avseende på antalet barn i familjen. Om man först jämför relativtalen för fördelningen av de bestående äktenskapen på de tre i tabellen förekommande
inkomsttagartyperna, finner man av lätt insedda skäl en anmärkningsvärd
skillnad mellan förvärvsarbetande befolkning och självständiga yrkeslösa,
vilken framför allt kommer till synes i fråga om de fall, där ingendera maken
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Tab. S. Bestående äktenskap efter makarnas inkomstförhållanden samt förekomsten
av föräldrar inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, år 1945.
Anm.

Tabellen innehåller observerade, ej uppskrivna tal.

är inkomsttagare. Dessa fall motsvara nämligen 31-3 % av de äktenskap, där
mannen är yrkeslös mot endast 2-5 % av de äktenskap, där mannen är förvärvsarbetande.
rördelningen på olika näringsgrenar inom den förvärvsarbetande befolkningen bekräftar den olikhet mellan jordbruks- och övrig befolkning, som
konstaterats i det föregående (jfr s. 63*). Inom jordbruk med binäringar utgöras nämligen i genomsnitt 90 % av de (bestående äktenskapen av sådana,
där enbart mannen är inkomsttagare. För de övriga näringsgrenarna variera
däremot motsvarande tal mellan 60 och 72 % av samtliga äktenskap inom
resp. näringsgren. Om man jämför de olika yrkesgrupperna inom varje
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Tab. T. Bestående äktenskap efter familjeföreståndarens yrke och makarnas inkomstförhållanden,
år 1945.

l

) So not till tab. 8 b i tabellbilagan.

AVD. II. INKOMST OCH FÖRSÖRJNINGSBÖRDA.

71*

näringsgren finner man bland annat, att relativtalen för de fall, då enbart
mannen är inkomsttagare, äro störst i de äktenskap, där mannen tillhör företagargruppen. De äktenskap, där båda makarna äro inkomsttagare, visa de
största relativtalen inom litterär och konstnärlig verksamhet med 46" o % och
bland bank- och försäkringstjänstemännen med 45-o %. Även i familjer, där
mannen tillhör butiks- och arbetarpersonal inom handel eller förvaltningspersonal inom allmän förvaltningstjänst, är det vanligt att båda makarna äro
inkomsttagare, vilket i regel är liktydigt med att även hustrun har förvärvsarbete. Det bör emellertid framhållas, att de hustrur, som biträda mannen
i hans förvärvsarbete, i regel icke redovisas som inkomsttagare i denna
statistik.
Uppgifterna i tab. 9 b medgiva även en jämförelse mellan familjer med
olika barnantal. Följande sammanställning avser endast de fall, då å ena
sidan enbart mannen, å andra sidan antingen båda makarna eller enbart
hustrun äro inkomsttagare; de fall då ingendera maken har inkomst ingå sålunda icke i jämförelsen. De meddelade talen äro procenttal, varvid för varje
näringsgren och barnantalsgrupp summan av de båda inkomsttagargrupperna
satts = 100.

Om man till en början undersöker relativtalen för varje näringsgren, finner man att talen för de fall då enbart mannen är inkomsttagare genomgående öka, då barnantalet växer, medan de fall då båda makarna äro inkomsttagare bli sällsyntare. Detta gäller samtliga näringsgrenar. Jämför man å
andra sidan talen för var och en av de båda inkomsttyperna, framträda tydligt inom de olika barnantalsgrupperna samma skillnader mellan jordbruk
med binäringar å ena sidan och samtliga övriga näringsgrenar å andra sidan,
vilka i det föregående påvisats beträffande samtliga äktenskap, och som
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framför allt karakteriseras av att inom jordbruksbefolkningen i det övervägande antalet fall mannen är ensam inkomsttagare.
Övriga familjer. Med övriga familjer förstås i denna berättelse, såsom
framgår av avd. I, den typ av familjehushåll, där familjeföreståndaren utgöres av en man eller kvinna, som bor tillsammans med antingen barn eller
föräldrar (svärföräldrar) eller bådadera. I ett sådant familjehushåll kunna
dessutom liksom i ett bestående äktenskap ingå medlemmar, som icke tillhöra den ovan angivna familjegemenskapen, t. ex. annan släkting till familjen,
hembiträde o. s. v.
I tab. 14 a redovisas de olika familjemedlemmarnas inbördes inkomstförhållanden i kombination med antalet barn under och över 18 år. Följande
sammanställning visar antalet familjeföreståndare med och utan inkomst,
oavsett barnantalet.

Sammanställningen visar, att bland männen det övervägande flertalet i
alla tre befolkningsgrupperna äro inkomsttagare med över 85 % inom jordbruksbefolkningen och över 91 % inom stadsbefolkningen. Bland de kvinnliga familjeföreståndarna överväga inkomsttagarna endast inom stadsbefolkningen med 69 %, en siffra som dock är betydligt lägre än motsvarande siffra
för de manliga inkomsttagarna, medan inom jordbruksbefolkning och övrig
landsbygdsbefolkning ej ens hälften av de kvinnliga familjeföreståndarna
redovisa någon inkomst. De kvinnliga familjeföreståndarna i övriga familjer
sakna alltså i betydligt större utsträckning än de manliga deklarationspliktig
inkomst.
Det nämnda inkomstbortfallet för de kvinnliga familjeföreståndarnas del
kompenseras emellertid i viss mån av att familjemedlemmarna i övrigt och i
synnerhet barnen i större utsträckning ha inkomst i dessa familjer, än när
de ingå i en familj med manlig familjeföreståndare, såsom framgår av tab. U.
Relativtalen i denna tabell visa framför allt att den familjetyp, där åtminstone något barn är inkomsttagare, förekommer betydligt oftare i familjer
med kvinnlig än i sådana med manlig familjeföreståndare. Bland de senare
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Tab. U. Övriga familjer fördelade efter familjeföreståndarens och barnens
inkomstförhållanden inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, år 1945.
Anm. Tabellen innehåller observerade, ej uppskrivna tal.

utgöra de familjer där intet barn har inkomst omkring 70 % av samtliga
familjer, medan i familjer med kvinnlig familjeföreståndare motsvarande tal
är 55 % om modern har inkomst och endast 45 % om hon ej är inkomsttagare.
I tab. 15 a ha familjeföreståndare med och utan inkomst redovisats med
fördelning jämväl efter civilstånd samt förekomsten av barn och föräldrar.
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Tab. V. Relativ fördelning av övriga familjer efter familjeföreståndarens kön,
civilstånd och inkomstförhållanden samt efter förekomsten av barn
under och över 18 år och föräldrar, år 1945.

Den relativa fördelningen framgår av tab. V samt i fråga om civilstånd av
följande sammanställning.

Antalet familjeföreståndare utan deklarerad inkomst uppgår sålunda till
nära hälften av änkorna, men till endast omkring en tiondel av de frånskilda
männen. I detta sammanhang bör framhållas, att till de inkomster, för vilka
') Se not till tab. 9 a i tabellbilagan.

Tab. X. Övriga familjer vari föräldrar ingå efter familjeföreståndarens kön och civilstånd samt förekomsten av syskon till
familjeföreståndaren och dessas inkomstförhållanden, år 1945.
Anm.

Tabellen innehåller observerade, ej uppskrivna tal.
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') Se not till tab. 9 a i tabellbilagan.
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deklarationsplikt icke föreligger, bland annat hör underhållsbidrag för barn,
vilket delvis förrycker jämförelsen mellan män och kvinnor. E n del av de
kvinnor, som här redovisats under rubriken utan inkomst, ha sålunda haft
inkomster, som ej deklarerats av dem utan av den man, som utbetalat underhållet.
Tab. 15 a bör liksom tab. V ses mot bakgrunden av de uppgifter rörande
sammansättningen av kategorien övriga familjer, vilken ingår i första avdelningen av denna berättelse. (Se i synnerhet s. 30* ff. och 56*.) Särskilt bör
framhållas, att till de båda familjetyperna »inga barn under eller över 18 år»
resp. »endast barn över 18 år» hänförts sådana familjer, som bestå av föräldrar jämte vuxna barn. I förra fallet har något av barnen, i senare fallet
fadern eller modern räknats som familjeföreståndare. Det är under dessa
förhållanden helt naturligt att de familjer, där familjeföreståndaren är en
ogift man, i regel höra till familjetypen utan barn, och att föräldrar till
familjeföreståndaren ingå i icke mindre än 97 % av dessa familjer, vare sig
familjeföreståndaren har eller saknar inkomst. Då familjeföreståndaren är
änkling, ingå i regel barn men sällan föräldrar till honom i familjen. De
kvinnliga familjeföreståndarna höra oftare till gruppen utan barn, d. v. s.
räknas oftare som familjeföreståndare till någon av sina föräldrar, om de ha
än om de sakna inkomst.
Tab. X visar, i vilken utsträckning syskon med eller utan inkomst ingå i
sådana övriga familjer, där dessutom föräldrar till familjeföreståndaren fin,nas. Med syskon avses här syskon till familjeföreståndaren. Av tabellen
framgår, att syskon jämförelsevis sällan förekomma inom den grupp av övriga
familjer det här är fråga om, men då de förekomma, ha de oftare inkomst än
vad fallet visat sig vara beträffande föräldrar. Förekomsten av syskon till
familjeföreståndaren innebär alltså endast sällan, att försörjningsbördan ökar
för denne.

Kap. 3. Hushållsställning och inkomst.
Medan föregående kapitel behandlat familjemedlemmarnas inbördes inkomstförhållanden utan hänsyn till inkomstens absoluta storlek, lämnas i den
följande framställningen även uppgifter om inkomstbeloppen. Början göres
i innevarande kapitel, som meddelar inkomstfördelningen för personer, som
ingå i familj ehushåll, övriga personhushåll och anstaltshushåll.
I tab. 10 b lämnas en översikt av inkomstfördelningen för olika hushållsmedlemmar inom familjehushåll med uppdelning på bestående äktenskap och
övriga familjer, de senare även fördelade efter familjeföreståndarens kön.
Beträffande familjeföreståndarnas civilståndsfördelning och omfattningen av
de olika kategorierna av hushållsmedlemmar, se även tab. 2 b.
Den relativa fördelningen av antalet personer utan inkomst och medianinkomsten för inkomsttagarna framgår av tab. Y. Tabellen visar, att antalet
personer utan inkomst uppgår till endast 5 % av familjeföreståndarna i be-
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Tab. Y. Relativa antalet personer utan inkomst och medianinkomsten för inkomsttagare
efter kön, familjeställning och familjetyp inom jordbruksbefolkning och
övrig befolkning, år 1945.

') I procent av hela antalet personer av motsvarande kategori. — 2) Medianinkomsten för
familjeföreståndare i bestående äktenskap inom hela befolkningen = 100.
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stående äktenskap men till 77 % av hustrurna. I båda fallen äro talen avsevärt större för jordbruksbefolkning än för övrig befolkning. Bland barn under
18 år inom bestående äktenskap sakna över 90 % inkomst. Skillnaderna såväl
mellan män och kvinnor som mellan jordbruksbefolkning och övrig befolkning äro obetydliga. Av samtliga hemmavarande barn över 18 år är endast
omkring en femtedel utan inkomst; bland kvinnorna inom jordbruksbefolkningen är det dock nära två femtedelar, som sakna inkomst.
Jämför man ovanstående relativtal för bestående äktenskap med motsvarande tal för övriga familjer, bekräftas den i föregående kapitel gjorda iakttagelsen, att inom övriga familjer familjeföreståndarna i allmänhet och de
kvinnliga i synnerhet sakna deklarationspliktig inkomst i väsentligt större
utsträckning än familjeföreståndarna i bestående äktenskap.
Tab. Y innehåller även uppgifter om medianinkomsten för de olika hushållsmedlemmarna i bestående äktenskap och övriga familjer jämte vissa indextal
för dessa medianinkomster. Beträffande hembiträden i dessa familjer lämnas
vissa ytterligare uppgifter i tab. Å och Ä och beträffande medlemmar av andra
hushåll än familjehushåll i tab Z. Indextalen i tab. Y ha beräknats så, att
medianinkomsten för familjeföreståndarna i bestående äktenskap inom hela
befolkningen satts = 100, varefter samtliga övriga i tabellen förekommande
medianinkomster satts i relation därtill. Indextalen för hela befolkningen
visa bland annat, att för hustrur, barn under 18 år och föräldrar inom bestående äktenskap inkomsterna i genomsnitt uppgå till ungefär en tredjedel av
familj ef öreståndarens inkomst. Barnen över 18 år och personer tillhörande
gruppen övriga hushållsmedlemmar ha något högre inkomst eller omkring
hälften av familjeföreståndarens. Jämför man inom de fyra sistnämnda grupperna indextalen för män och kvinnor finner man att kvinnornas tal genomgående ligga lägre än männens.
Inom övriga familjer äro de manliga familjeföreståndarnas inkomster 30 %
och de kvinnligas c:a 50 % lägre än inkomsterna för familjeföreståndare i
bestående äktenskap. Barnen under 18 år ha ungefär lika stora inkomster
•ïom i bestående äktenskap, medan barn över 18 år och föräldrar ha något
större inkomster än motsvarande grupper i bestående äktenskap. Jämför
man männens och kvinnornas inkomster inom de olika grupperna, framträda
även här tydligt de lägre talen för kvinnorna.
E n jämförelse mellan indextalen för jordbruksbefolkning och övrig befolkning ger vid handen, att talen för den senare gruppen ligga väsentligt
högre än för den förra. Den största skillnaden iakttages för dels de kvinnor,
vilka räknats som barn över 18 år, såväl inom bestående äktenskap som övriga
familjer, dels de ogifta kvinnliga familjeföreståndarna. Inom dessa grupper
visa sig medianinkomsterna vara minst dubbelt så höga för övrig befolkning
som för jordbruksbefolkning. Överhuvud äro skillnaderna mellan jordbruksoch övrig befolkning mycket utpräglade för kvinnorna, i synnerhet inom
övriga familjer, vilket framgår av en jämförelse mellan medianinkomsterna
för samtliga män och samtliga kvinnor. Vid jämförelser mellan jordbruks-
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och övrig befolkning bör man emellertid hålla i minnet, att jämförbarheten
stores av omräkningen av de i jordbrukarinkomsterna ingående naturaförmånerna.
I tab. Z redogöres för inkomstfördelningen inom andra personhushåll än
familjehushåll samt anstaltshushåll. Beträffande innebörden av dessa begrepp se kap. 1 i avd. I, som bland annat visar, att inom gruppen andra personhushåll 70.5 % av folkmängden tillhör enpersonshushåll. Om man vill jämföra medianinkomsterna för personer inom andra personhushåll med någon
grupp inom familjehushållen enligt tab. Y, torde denna jämförelse närmast
böra avse familjeföreståndarna inom övriga familjer. Vid en sådan jämförelse
finner man, att medianinkomsterna för männen inom andra personhushåll äro
lägre än för de manliga familjeföreståndarna i övriga familjer inom såväl
jordbruksbefolkning som övrig befolkning. För kvinnorna inom andra personhushåll ligga medianinkomsterna inom jordbruksbefolkningen något lägre
men inom övrig befolkning något högre än för de kvinnliga familj ef örestånTab. Z. Personer tillhörande andra personhushåll och anstaltshushåll fördelade
efter inkomst inom jordbruksbefolkning och övrig befolkning, år 1945.
Anm.

Tabellen innehåller observerade, ej uppskrivna tal.
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darna i övriga familjer. Undersöker man på samma sätt antalet personer
utan inkomst, finner man att männen i andra personhushåll sakna inkomst
i större utsträckning än de manliga familjeföreståndarna i övriga familjer.
För kvinnornas del gäller det motsatta förhållandet inom övrig befolkning,
medan procenttalen äro ungefär lika stora för jordbruksbefolkning.
Beträffande de personer som tillhöra anstaltshushåll kan man göra den
iakttagelsen, att medianinkomsterna äro något lägre och det relativa antalet
personer utan inkomst något högre för män än för kvinnor. Denna avvikelse från vad som eljest iakttagits i denna berättelse sammanhänger med
den speciella sammansättningen av den befolkningsgrupp, som tillhör anstaltshushåll. Såsom närmare framgår av avd. I, ingår i denna hushållskategori både anstaltsförsörjda och anstaltspersonal. Medan gruppen anstaltsförsörjda omfattar ett betydande antal såväl män som kvinnor utan inkomst eller med mycket små inkomster, omfattar anstaltspersonalen uteslutande förvärvsarbetande personer. Inom hithörande yrkesgrupper äro
kvinnorna fler än männen. Detta förklarar, att inom anstaltshushållen
medianinkomsterna äro högre för kvinnorna än för männen. De anmärkningsvärt höga talen för antalet personer utan inkomst, bl'i % av männen
och 45-8 % av kvinnorna, förklaras även av den speciella sammansättningen
av denna hushållstyp.
E n särskild undersökning har ägnats förekomsten av hembiträden, hushållerskor, barnsköterskor m. fl. hos dels samboende äkta makar, dels övriga
familjer med olika barnantal (se tab. Å och Ä). Därvid ha vissa uppgifter sammanställts rörande å ena sidan hembiträdenas egna inkomster
och deras åldersfördelning, å andra sidan inkomsterna för de familjer, i vilka
de äro anställda, och barnantalet i dessa familjer. För en närmare definition och avgränsning av hembiträdesgruppen hänvisas till framställningen
på s. 34* ff., av vilken bland annat framgår, att antalet hithörande personer, vilka samtliga äro kvinnor, uppgår till 51 900. Av dessa ha 41 200
anställning hos samboende äkta makar. Undersökningen avser endast sådana hembiträden m. fl., vilka tillhöra arbetsgivarens hushåll.
Hembiträden hos samboende äkta makar. Nedanstående tablå visar hembiträdenas fördelning på olika åldersklasser efter deras egen medianinkomst
samt barnantalet i den familj, där de äro anställda.
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Jämför man utvecklingen mellan de olika åldersklasserna visar det sig,
att hembiträdenas medianinkomster äro högst i medelåldern, om man undantager 2- och 3-barnsfamiljerna, där siffrorna öka i den högsta åldersklassen.
Dessa med åldern stigande inkomster komma framför allt till synes i städerna. Man lägger märke till att hembiträdesinkomsterna i åldrarna under
18 år äro av ungefär samma storlek i landsbygds- och stadsäktenskapen.
För samtliga familjer på landsbygden ökar emellertid hembiträdesinkomsten
mellan lägsta åldersklassen och åldrarna 30—50 år med endast omkring 14 %,
medan motsvarande ökning för städerna uppgår till ej mindre än 59 %. Den
Tab. Å. Antal hembiträden inom bestående äktenskap efter familjeinkomst III samt antalet
barn under 18 år i familjen, år 1945.
Anm.

') Se not
uiträde.
7— 147 SO

2

Tabellen innehåller observerade, ej uppskrivna tal.

till tab. ].3b i tabellbilagan. — -) Medianvärdet av familjeinkomst III för samtliga familjer med ben.-
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genomsnittliga inkomsten oberoende av åldern understiger 1500 kronor i
genomsnitt för samtliga hembiträden på landsbygden, medan den för hembiträdena i städerna ligger omkring 300 kronor högre.. Det är härvid att
märka, att tablåns inkoms.tbelopp innefatta såväl kontant lön som naturaförmåner liksom eventuella inkomster från annan förvärvskälla.
I tab. Å visas den totala familjeinkomsten och familjestorleken i de
bestående äktenskap, där hembiträden äro anställda. De familjer där hustrun
är inkomsttagare ha därvid redovisats för sig, varjämte medianvärdet av
familjeinkomsten angivits för varje familjestorlek och för totala antalet familjer. Medianinkomsterna, som ge en bild av fördelningen inom varje familjestorlek, ligga i samtliga fall på en mycket hög nivå, vilket framgår av en
jämförelse med uppgifterna i tab. ö (s. 87*) rörande medianinkomsterna för
samtliga bestående äktenskap. I sistnämnda tabell är visserligen indelningsgrunden hela antalet barn, medan tab. Â avser antalet barn under 18 år, men
denna skillnad torde i detta sammanhang vara av mindre betydelse, i varje
fall om man begränsar jämförelsen till samtliga familjer oberoende av barnantalet. Inkomstskillnaderna äro påfallande stora, i all synnerhet i fråga om
stadsäktenskapen. Enligt tab. ö är medianvärdet av familjeinkomst I I I
(d. v. s. summan av makarnas, barnens och föräldrarnas inkomster) för samtliga äktenskap inom stadsbefolkningen 8 800 kronor, medan motsvarande tal
för stadsfamilj er med hembiträden äro 20 600 om hustrun saknar och 18 200
kronor om hon har inkomst. Det bör anmärkas, att hembiträdets egen inkomst icke ingår i familjeinkomst I I I .
Att det huvudsakligen är familjer i de högre inkomstlägena som ha hembiträden framgår tydligt av följande tablå, som ger en jämförelse mellan
äktenskap med hembiträden och samtliga äktenskap fördelade efter barnantalet. På grund av råtabellernas uppställning har fördelningen av samtliga
äktenskap för de barnlösa gjorts efter familjeinkomst I och för övriga efter
familjeinkomst I I , d. v. s. summan av makarnas och de minderåriga barnens
inkomster medan hembiträdesfamiljerna även här fördelats efter familjeinkomst I I I .
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Olikheten i inkomstfördelning för de båda grupperna av äktenskap framträder med stor tydlighet i samtliga familjestorlekar. Sålunda ha t. ex.
inte mindre än omkring 47 % av hembiträdesfamiljerna i städerna en total
familjeinkomst av 20 000 kronor eller däröver, medan motsvarande tal för
samtliga familjer endast är omkring 3 %. Det sagda gäller även om man
tar hänsyn till att en fördelning av samtliga äktenskap efter familjeinkomst
I I I skulle ha något förminskat den nämnda olikheten mellan äktenskapen
med hembiträden och samtliga äktenskap, eftersom medianinkomsterna, som
framgår av tab. ö, äro högre enligt familjeinkomst III än enligt familjeinkomst I I . Skillnaderna äro dock icke tillnärmelsevis så stora som de här
påvisade skillnaderna mellan familjer med och utan hembiträde.
Uppgifterna i tab. Å medge även en jämförelse mellan de familjer, där
även hustrun är inkomsttagare och övriga bestående äktenskap. På landsbygden är medianinkomsten i samtliga barnantalsgrupper högst, då hustrun
har inkomst, medan i städerna denna iakttagelse endast kan göras för dels
de barnlösa, dels familjerna med minst 4 barn. Den relativa fördelningen
framgår av följande tablå.

Hembiträden hos övriga familjer. Hela antalet hembiträden i övriga
familjer är 10 700, varav 7 500, d. v. s. tre fjärdedelar, i familjer med manlig
föreståndare. Dessa hembiträdens medianinkomstfördelning är följande.

Jämför nian inkomstnivån för landsbygd och städer, finner man liksom
för hembiträden i bestående äktenskap lägre tal för landsbygden. Skillnaden
är störst för hembiträdena i familjer med kvinnlig familjeföreståndare, där
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den uppgår till 540 kronor, medan skillnaden uppgår till endast hälften därav eller 276 kronor i familjer med manlig familjeföreståndare. Hembiträdenas medianinkomst är i städerna högre i familjer med kvinnlig familjelöreståndare än i såväl bestående äktenskap som övriga familjer med manlig
familjeföreståndare.
I tab. Ä ha hembiträdena grupperats efter familjeinkomstens storlek och
antalet barn under 18 år i familjer med hembiträden. Familjeinkomsten är
lägre i familjer med manlig än i sådana med kvinnlig familjeföreståndare
i så gott som samtliga barnantalsgrupper. Att såväl hembiträdets egen inkomst som familjeinkomsten är lägst i gruppen övriga familjer med manlig
familjeföreståndare torde sammanhänga med att den kategori, som här benämnts hembiträden, även omfattar hushållerskor m. fl., vilka i ej obetydlig
omfattning förekomma hos manliga familjeföreståndare i låga inkomstlägen.
Om man jämför storleken av familjeinkomst I I I för hembiträdesfamiljerna
och för samtliga övriga familjer (se tab. Ae, s. 99*), finner man liksom för
bestående äktenskap, att medianinkomsten ligger märkbart högre i familjer
med hembiträde än i samtliga familjer; i synnerhet gäller detta familjer med
Tab. Ä. Antal hembiträden inom övriga familjer efter familjeinkomst III samt
antalet barn under 18 år i familjen, år 1945.
Anm.

Tabellen innehåller observerade, ej uppskrivna tal.

M Se not s, till tal). 13 b i tabellbilagan. — -) Se not 2) till tab. 1 .
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kvinnlig familjeföreståndare. Av ovanstående framgår alltså, dels att hembiträden förekomma i betydligt större utsträckning i familjer med manlig förö
ståndare än i sådana med kvinnlig, dels att inom de familjer med kvinnlig
föreståndare, som överhuvudtaget ha hembiträde, såväl familj ef öreståndarens
som hembiträdets inkomster äro högre än vad som iakttages för familjer
med manlig föreståndare.

Kap. 4. Familjestorlek och inkomst.
Medan i föregående kapitel inkomstfördelningen redovisats för de olika
hushållsmedlemmarna var för sig, betraktas i den följande framställningen
familjen som en helhet. Därvid undersökes icke blott familjeföreståndarens
inkomst utan även den utsträckning i vilken övriga familjemedlemmar redovisa inkomst. Såsom omnämnts på s. 61*, särskiljas i detta sammanhang tre
olika typer av familjeinkomst, benämnda familjeinkomst I, I I och I I I . I n
komstuppgifterna redovisas bland annat i kombination med uppgifter om
antalet hemmavarande barn i familjen.
Som redan tidigare framhållits, kan den verkliga familjeinkomsten i
åtskilliga fall överstiga den här redovisade. Att inkomstuppgifterna i denna
undersökning grunda sig på taxeringsmaterial medför givetvis, att endast
sådana inkomster, för vilka deklarationsplikt föreligger, kunna ingå i dessa
inkomstbelopp. "Vissa familjemedlemmar kunna sålunda ha inkomster som
ej behöva deklareras, antingen emedan de icke var för sig uppgå till 600
kronor eller av annan orsak. Jämför delarna I I I : 1 och I I I : 3 av folkräkningsberättelsen.
Samboende äkta makar. Tab. 11 b visar inkomstfördelningen för sådana
bestående äktenskap, där antingen enbart mannen är inkomsttagare eller där
båda makarna ha eller sakna inkomst, med fördelning efter förekomsten av
barn under eller över 18 år. Inkomstfördelningen i de fall, då enbart hustrun
är inkomsttagare, meddelas endast för samtliga äktenskap. För äktenskap,
där båda makarna ha inkomst, hänför sig fördelningen till mannens och
hustruns sammanlagda inkomst. På grundval av inkomstfördelningarna i
tabellen ha i nedanstående sammanställning medianvärdena för mannens resp.
båda makarnas inkomst beräknats.

') Om inkomsten, då enbart mannen är inkomsttagare, sättes =

100-
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Av de absoluta beloppen framgår, såsom utförligt behandlas i del I I I : 1
av folkräkningsberättelsen, att inkomstnivån för stadsbefolkningen ligger
väsentligt högre än för jordbruksbefolkningen, medan beloppen för övrig
landsbygdsbefolkning intaga ett mellanläge. Indextalen visa, hur mycket
medianinkomsten i varje särskild familjetyp stiger, då även hustruns inkomst
medräknas. För hela befolkningen oavsett familjetyp visa de äktenskap, där
båda makarna äro inkomsttagare, en medianinkomst som i genomsnitt ligger
50 % högre än medianinkomsten i de äktenskap, där enbart mannen är inkomsttagare. Störst är skillnaden i de fall, då inga barn vare sig under
eller över 18 år ingå i familjen. Om man jämför indextalen i de olika familjetyperna med den på s. 64* återgivna fördelningen av antalet familjer, där
båda makarna äro inkomsttagare, finner man, att indextalet är lägst för de
familjer som endast ha minderåriga barn, trots att antalet fall då båda
makarna ha inkomst, omfattar omkring en femtedel av denna grupp mot
endast en åttondel av familjerna med enbart vuxna barn. Förklaringen torde
vara, att den senare gruppen huvudsakligen omfattar medelålders hustrur,
vilkas genomsnittliga inkomst med åren hunnit bli relativt hög. Jämför
kap. 6.
I tab. 12 b redovisas de bestående äktenskapens fördelning efter familjeinkomst samt antalet minderåriga barn. Därvid ha samtliga äktenskap fördelats efter familjeinkomst I och de äktenskap, i vilka ingå barn under 18 år,
dessutom efter familjeinkomst I I . Som tidigare framhållits, utgör familjeinkomst I summan av båda makarnas inkomster, oavsett om därvid endera av
dem icke haft någon inkomst, medan familjeinkomst I I utgör summan av
föräldrarnas och de minderåriga barnens inkomster, oberoende av om ett
eller flera av dessa icke redovisat någon inkomst. Barnantalet avser hemmavarande eller tillfälligt frånvarande barn under 18 år inklusive adoptivbarn, vissa barnbarn m. fl. Tab. ö lämnar i sin övre del uppgift om medianinkomsten 1 ) i bestående äktenskap fördelade efter antalet minderåriga barn.
Indextalen ha erhållits därigenom att medianvärdet av familjeinkomst I
för samtliga äktenskap inom hela befolkningen satts = 100, varefter storleken av de övriga medianinkomsterna uträknats i proportion till denna. Jämför man inkomstnivån för de olika familjestorlekarna inbördes inom var
och en av de tre befolkningsgrupperna, visa talen icke någon regelbunden
variation efter barnantalet, även om en viss samtidig ökning av medianinkomst och barnantal kan iakttagas i varje fall inom jordbruksbefolkningen
utom för familjerna med det största barnantalet. Som närmare utvecklas i
det följande, torde variationerna åtminstone delvis sammanhänga med olikheter i åldersfördelningen.
Tab. Ö medger en jämförelse av medianvärdena för familjeinkomst I
och I I för familjer med olika antal minderåriga barn. Tabellen visar, i
vilken utsträckning de minderåriga barnens inkomster utgöra ett tillskott till
makarnas sammanlagda inkomst. Det bör dock observeras, att gruppen samtl

] Medianinkomsten avser h ä r och i det följande alllid familjer med inkomst.
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Tab. Ö. Bestående äktenskap fördelade efter dels antalet barn under 18 år och
familjeinkomst I resp. II, dels hela antalet hemmavarande barn och familjeinkomst I resp. III inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning
och stadsbefolkning, år 1945.

liga familjer i fördelningen efter familjeinkomst I även inbegriper de barnlösa. Jämförelsen visar, att skillnaden mellan familjeinkomst I och I I ökar
något, när barnantalet växer, vilket givetvis sammanhänger med att det
absoluta antalet inkomsttagare bland barnen under 18 år ökar med barn1) Medianvärdet HT familjeinkomsten för Bamtiiga äktenskap inom hela befolkningen = 100. — 2 )Se
not 1) till tab. 12 b i tabellbilagan. — 3) Se not 2) till tab. 12 b i tabellbilagan. - 4) Se not >) till
tab. 13 b i tabellbilagan.
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antalet (jämför tab. R). Denna öknmg är emellertid obetydlig, något som
även framgår av uppgifterna i tab. Y, enligt vilka över 90 % av barnen under
18 år inom bestående äktenskap saknade inkomst. Som tidigare framhållits,
inbegripa de ovan angivna medianvärdena för familjeinkomst I I samtliga
familjer med barn under 18 år, oavsett om dessa senare ha inkomst eller
ej. Om man dividerar familjeinkomsten med antalet familjemedlemmar, är
kvoten väsentligt mycket mindre hos de barnrika än hos de barnlösa, även
om de minderåriga barnens inkomster medräknas i familjeinkomsten.
För en jämförelse mellan medianinkomsterna i olika familjestorlekar åren
1945 och 1940 har följande sammanställning gjorts, vilken för barnlösa hänför sig till familjeinkomst I och för övriga till familjeinkomst I I .

ökningen av familjeinkomsterna under perioden 1940—45 har som synes
varit mycket betydande i samtliga familjestorlekar. Härvid bör dock beaktas, att beloppen för de båda åren icke äro direkt jämförbara, eftersom de
för år 1940 avse det taxerade beloppet men för år 1945 den sammanräknad o
nettoinkomsten (se s. 61*). Dessutom måste man givetvis i detta sammanhang hålla i minnet, att penningvärdet sjunkit under perioden. Jämförelser
mellan de båda åren böra därför endast avse den relativa fördelningen.
Av indextalen framgår bland annat, att läget förbättrats för flerbarnsfamiljerna sedan 1940 i så måtto, att medianinkomsternas ökning med
stigande barnantal är mera genomgående och kraftigare 1945 än 1940, om
man undantager familjer med 4 eller flera barn.
En ytterligare belysning av inkomstförhållandena. för de här förekommande familjetyperna kan man fä ur nedanstående sammanställning, som
visar antalet bestående äktenskap utan inkomst i procent av totala antalet
äktenskap inom varje familjetyp.
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När det gäller familjeinkomst I, förekommer alltså det relativt största antalet äktenskap utan deklarationspliktig inkomst bland de familjer, som
sakna barn under 18 år. Detta torde åtminstone till en del bero på att dessa
familjer i stor utsträckning bestå av sådana äldre äktenskap, där barnen
redan överskridit 18-årsgränsen (se s. 63*). Jämför man de tre befolkningsgrupperna, finner man att procenttalen för de barnlösa kraftigt avtaga från
jordbruksbefolkning till stadsbefolkning eller från 14 till 4 %. I övrigt äro
relativtalen små och skillnaderna inga eller obetydliga, vare sig man jämför
de olika familjestorlekarna eller befolkningsgrupperna. Också fördelningen
efter familjeinkomst I I utmärkes av låga procenttal och obetydliga skillnader
mellan befolkningsgrupperna.
Fördelningen av de äktenskap, som sakna barn under 18 år, framgår axföljande sammanställning, vilken angiver antalet sådana äktenskap i procent
av samtliga äktenskap inom de olika inkomstklasserna. Fördelningen har
skett efter familjeinkomst I, varför barnens egna inkomster icke inverka på
resultaten.

Som ett gemensamt drag för samtliga tre befolkningsgrupper framträder
här de höga procenttalen för inkomstklasserna under 2 000 kronor och för
stadsbefolkningens del även i klassen 2 000—3 000 kronor. Lägst äro talen i
klassen 4 000—6 000 kronor för att därefter åter stiga.
En bild av hur antalet barn under 18 år varierar i de olika inkomstklasserna kan man få ur nedanstående tablå, som anger antalet barn under 18
år på 100 bestående äktenskap fördelade efter familjeinkomst 1.
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Av tablån, framgår, dels att det genomsnittliga antalet barn är högst inom
jordbruksbefolkningen i så gott som samtliga inkomstgrupper, dels att
barnantalet i allmänhet är större i de högre inkomstklasserna än i de lägre,
även om någon utpräglad samvariation mellan inkomst och antalet minderåriga barn i hemmen icke kan iakttagas. I detta sammanhang bör ihågkommas, att de något äldre äktenskapen med ett större antal minderåriga barn
äro mera representerade i de högre inkomstklasserna. Som framgår av kap. 6
(s. 105*) når medianinkomsten sitt maximum, då familjeföreståndaren är i
åldern 40—50 år. I denna ålder är även antalet minderåriga barn störst (se
s. 54*). Både barnantal och inkomst öka alltså med åldern intill en viss
gräns.
Medan den föregående på tab. 12 b grundade framställningen avsett en
fördelning av de samboende äkta makarna efter antalet minderåriga barn,
avser tab. 13 b en fördelning efter hela antalet hemmavarande (vuxna och
minderåriga) barn. Samtliga äktenskap ha sålunda i tab. 13 b fördelats
efter familjeinkomst I, d. v. s. makarnas sammanlagda inkomster. Dessutom innehåller tabellen en fördelning efter familjeinkomst I I I , d. v. s.
summan av makarnas, de vuxna och minderåriga barnens samt föräldrarnas
inkomster. (Jämför s. 61*.) Denna fördelning efter familjeinkomst I I I omfattar emellertid endast de familjer, i vilka ingå antingen vuxna barn eller
föräldrar eller bådadera. Fördelningen i grupper efter barnantal avser dock
även här hela antalet hemmavarande barn, således ej enbart de vuxna. Detta
innebär, att exempelvis antalet äktenskap med 2 hemmavarande barn i fördelningen efter familjeinkomst I I I endast omfattar de familjer, där antingen
åtminstone ett av dessa barn var vuxet eller där, oberoende av barnens
ålder, föräldrar eller svärföräldrar till familjeföreståndaren
tillhörde
familjen.
Medianvärdena av familjeinkomst I och I I I för bestående äktenskap med
inkomst fördelade efter hela antalet hemmavarande barn meddelas i nedre
delen av tab. ö (s. 87*).
') Avvikelsen från de på s. 41* meddelade talen, beror på att de förvärvsarbetande
barnens fördelning på jordbruks- och övrig befolkning i ena fallet grundar sig på deras
egen, i andra fallet på familjeföreståndarens näringsgren.
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Indextalen för familjeinkomst I visa, att inom jordbruksbefolkningen
medianinkomsten är större ju högre barnantalet är. Inom de två andra befolkningsgrupperna är utvecklingen däremot mera oregelbunden. Man kan
emellertid lägga märke till att medianinkomsten märkbart sjunker för den
största familjestorleken, i synnerhet inom stadsbefolkningen. Fördelningen
efter familjeinkomst I I I visar däremot en samtidig stegring av medianinkomst
och barnantal inom alla tre befolkningsgrupperna men särskilt inom jordbruksbefolkningen, där inkomsten för de största familjerna är dubbelt så
stor som för de barnlösa.
Vid en jämförelse mellan medianvärdena för familjeinkomst I och I I I
i de olika barnantalsgrupperna måste beaktas, att fördelningen efter familjeinkomst I avser samtliga bestående äktenskap men fördelningen efter familjeinkomst I I I endast en delmassa, omfattande omkring en fjärdedel av
samtliga (se tab. 13 b). Det finns skäl antaga, att vissa ålderskategorier
bland familjeföreståndarna äro mer representerade i delmassan än bland
samtliga äktenskap. Bland annat bör framhållas, att O-barnsfamiljerna i
fördelningen efter familjeinkomst I I I endast omfatta familjer med föräldrar,
d. v. s. i allmänhet familjer där familjeföreståndaren är relativt ung. Detta
torde vara förklaringen till att medianinkomsten i detta fall är lägre än i fördelningen efter familjeinkomst I, eftersom inkomsten är högst i medelåldern
(se kap. 6). I övrigt är familjeinkomst I I I genomgående högre än familjeinkomst I. Detta beror huvudsakligen på det tillskott till familjeinkomsten
som härrör från de vuxna barnen, eftersom, såsom tidigare framhållits, antalet inkomsttagare bland minderåriga barn samt föräldrar eller svärföräldrar
är obetydligt.
Det tillskott till familjeföreståndarens
inkomst, som härrör från hans
hustru, föräldrar, svärföräldrar eller hemmavarande barn under eller över
18 år, framgår av tab. 15 b, samt tab. Aa. I tab. 15 b ha de bestående äktenskapen fördelats efter olika slag av familjeinkomst samt efter förekomsten
av dels barn, dels föräldrar med eller utan inkomst. Som framgår av anmärkningen till tabellen, förekomma i denna tabell två varianter av familjeinkomst I. Medan i övriga tabeller i denna berättelse grupperingen efter
familjeinkomst I hänför sig till summan av båda makarnas inkomster, vare
sig båda eller endast endera maken redovisat inkomst, ha dessa båda fall
särskilts i tab. 15 b. I denna tabell har beteckningen I A utsatts för den
fördelning på inkomstklasser som erhålles, om i varje särskild familjetyp
samtliga familjer grupperas med hänsynstagande endast till mannens inkomst (resp. hustruns inkomst i det fåtal fall, då hon är den enda av makarna
som har inkomst), medan beteckningen I B utsatts för den fördelning som
erhålles, om hänsyn tages till båda makarnas sammanlagda inkomst. I sistnämnda fördelning är antalet familjer givetvis i de lägre inkomstklasserna
mindre och i de högre inkomstklasserna större än i den fördelning, som betecknats I A.
På grundval av tabellens siffror ha medianvärden beräknats, vilka meddelas i tal). Aa för de olika kombinationerna av familjeinkomster och familje-
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Tab. Aa. Medianinkomstens storlek för olika slag av familjeinkomst och olika
familjetyper inom bestående äktenskap, år 1945.

') Se anm. till tab. l ö l i i tabellbilagan.
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typer. För att man lättare skall kunna jämföra de olika medianinkomsterna
ha i tabellen indextal uträknats på det sättet, att talen för familjeinkomst
I A överallt satts = 100, varefter medianbeloppen för de övriga slagen av
familjeinkomst inom var och en av de redovisade befolkningsgrupperna beräknats i relation därtill. Såsom närmare framgår av tab. 15 b innebär detta,
att för varje befolkningsgrupp samtliga indextal avse samma äktenskap. De
bli sålunda direkt jämförbara med varandra, och man kan få ett uttryck för
hur mycket familjeinkomsten växer, då de olika familjemedlemmarnas inkomster medräknas.
Om man till en början undersöker den genomsnittliga storleken av hustruns tillskott till familjeinkomsten utan hänsyn till förekomsten av föräldrar och alltså jämför familjeinkomst I B med I A i gruppen Samtliga
äktenskap, visa indextalen som väntat, att detta tillskott betyder mest i de
familjer, som helt sakna barn. Familjens inkomst stiger där med 14 %, när
hustruns inkomst lägges till familjeföreståndarens. När barn under eller
över 18 år ingå i familjen, ha däremot hustruns inkomster mindre betydelse.
Ökningen av familjens inkomst varierar då mellan 3 och 7 %. Gör man en
jämförelse med relationen mellan familjeinkomst I A och I B inom de båda
grupper av äktenskap, där föräldrar med eller utan inkomst ingå i familjen,
finner man i stort sett motsvarande förhållanden. Härvid måste man dock
komma ihåg att särskilt för den förra gruppen frekvens talen äro ganska små,
varför några säkra slutsatser icke kunna dragas med ledning av dem.
Beträffande storleken av det inkomsttillskott som härrör från barnen
under 18 år och som ingår i familjeinkomst I I , framträder en olikhet mellan
familjer med endast minderåriga barn och sådana med såväl vuxna som
minderåriga barn. I den förstnämnda gruppen ökas familjeinkomsten i jämförelse med båda makarnas sammanlagda inkomster (I B) med omkring 30 %,
motsvarande 32 indexenheter, men i den sistnämnda gruppen med endast
omkring 11 %, motsvarande 12 enheter. Denna skillnad mellan familjeinkomst I I och I B är minst i de båda grupper av äktenskap, där föräldrar
ingå, och där barnens ålder därför kan anta-gas vara låg.
övergår man härefter till att undersöka omfattningen av det tillskott till
familjeinkomsten, som härrör från barnen över 18 år, finner man en betydligt större ökning i jämförelse med båda makarnas sammanlagda inkomster.
Det är härvid familjeinkomst I I I , som måste tagas i betraktande. I denna
familjeinkomst ingår ju emellertid icke blott de vuxna barnens utan även
föräldrarnas inkomster. Om man vill renodla den ökning, som härrör från
barnen över 18 år måste man följaktligen jämföra familjeinkomst I I I med
T B i de båda grupper av äktenskap, där antingen föräldrar ej ingå eller
där endast föräldrar utan inkomst ingå. Man finner då för den förstnämnda
mycket stora gruppen, att de vuxna barnens inkomster åstadkomma en ökning
av familjeinkomst I B med 79 indexenheter eller omkring 76 %. När föräldrar
utan inkomst ingå i familjen är ökningen något mindre eller omkring 63 %.
Det återstår att undersöka i hur hög grad föräldrarnas inkomster påverka
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familjeinkomsten, varvid man i första hand är hänvisad till den grupp av
äktenskap, vari föräldrar med inkomst ingå. Det visar sig då, att dessa
föräldrars inkomster medföra ett tillskott till de båda makarnas inkomster
med i runt tal 45 %, när inga barn under eller över 18 år ingå i familjen. När
barn under 18 år utan inkomst ingå i familjen är ökningen omkring 38 %.
I övriga fall äro de underliggande frekvenstalen alltför små för att tillåta
några säkrare slutsatser. För samtliga äktenskap är ökningen så obetydlig,
att den icke kommer till synes i indextalen. Detta beror på att de äktenskap,
där föräldrar med inkomst ingå, utgöra mindre än 1 % av samtliga (se s. 68*),
och när den inkomstökning, som härstammar från dessa fåtaliga äktenskap,
slås ut på samtliga äktenskap, är det naturligt, att ökningen nästan helt försvinner.
Om man tin siur jämför de sammanlagda inkomsterna för de olika familjemedlemmarna, d. v. s. hustrur, barn under och över 18 år och föräldrar, med
familjeföreståndarens inkomst (I A), finner man, att hustruns och de minderåriga barnens sammanlagda inkomster medföra ett tillskott till familjeföreståndarens inkomst med 37 % för samtliga äktenskap. Inkomsterna för
hustrur och barn över 18 år öka däremot familjeföreståndarens inkomst med
82 %, när föräldrar ej ingå i familjen och med 67 %, när föräldrar utan inkomst ingå i familjen. Och när slutligen inkomsttillskotten för hustrur, barn
under och över 18 år samt föräldrar summeras, stiger familjeföreståndarens
inkomst inom samtliga äktenskap med 82 %. E n lika stor ökning kan iakttagas, vare sig familjen omfattar såväl minderåriga som vuxna eller enbart
vuxna barn. I övrigt hänvisas till tabellen.
I tab. 17 a redovisas fördelningen av de bestående äktenskapen efter
barnantalet och mannens och hustruns taxerade belopp i kombination.
Att
tabelleringen skett efter taxerat belopp och ej efter sammanräknad nettoinkomst beror dels på tekniska skäl, dels på att kombinationen också ingår
i skattestatistiken (se del 111:3). Yid jämförelser med denna bör man
emellertid ha i minnet, att i tabellerna i del I I I : 3 även ingå sådana ålderstigna
makar, som i familjestatistiken räknats som föräldrar och icke som familjeföreståndare resp. hustrur i bestående äktenskap. Beträffande innebörden av
begreppet taxerat belopp se s. 60*. Tabellen visar bland annat dels hur
många hustrur som överhuvudtaget redovisa taxerat belopp, och hur dessa
belopp fördela sig inom olika intervall av mannens taxerade belopp, dels fördelningen av mannens taxerade belopp inom olika intervall av hustruns taxerade belopp. Att hustrun alltid redovisat taxerat belopp i de fall, då mannens
taxerade belopp understiger 600 kronor, sammanhänger givetvis med att
deklarationsplikt endast förelåg i dessa fall. (Jämför del I I I : 3.)
Innan storleken av mannens och hustruns inkomster i förhållande till
varandra analyseras med ledning av denna tabell, kan det vara av intresse
att undersöka frekvensen av de äktenskap, där hustrun redovisar taxerat belopp med fördelning efter storleken av mannens taxerade belopp samt antalet
barn under 18 år. (Se tab. Ab.) Det visar sig, att det ojämförligt största
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Tab. Ab. Antal bestående äktenskap, där hustrun har taxerat belopp, i % av samtliga
äktenskap i olika intervall av mannens taxerade belopp inom jordbruksbefolkning,
övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, år 1945.

antalet hustrur med taxerat belopp förekommer inom stadsbefolkningen. Där
är siffran för samtliga äktenskap oavsett storleken av mannens taxerade
belopp 38 %, medan procenttalen för övrig landsbygdsbefolkning är 17 % och
för jordbruksbefolkning endast 6 %. Jämför man på samma sätt de olika
familjestorlekarna, är procenttalet hustrur med taxerat belopp ävenledes
störst för stadsbefolkningen i de äktenskap, som sakna minderåriga barn,
men efter hand som antalet barn under 18 år ökar, utjämnas differenserna i
viss mån, i det att procenttalen för stadsbefolkningen och den övriga landsbygdsbefolkningen minska, medan jordbruksbefolkningens läge i huvudsak
förblir oförändrat. Dessa olikheter mellan de tre befolkningsgrupperna återfinnas också, om man studerar utvecklingen mera i detalj för de olika inkomstintervallen. Emellertid framträda därvid vissa andra olikheter, näm-
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ligen att det relativa antalet hustrur med taxerat belopp inom jordbruksbefolkningen är påfallande högt, då mannen tillhör de högsta inkomstklasserna.
För den övriga landsbygdsbefolkningen är någon ökning av motsvarande procenttal åtminstone av genomgående natur icke skönjbar, och för stadsbefolkningen ger en minskning sig till känna.
För att man skall kunna jämföra det inbördes storleksförhållandet mellan
mannens och hustruns taxerade belopp inom olika familjestorlekar, har i
tab. Ac beräknats medianvärdet av hustruns taxerade belopp för olika storleksgrupper av mannens taxerade belopp, och i tab. Ad medianvärdet av
mannens taxerade belopp för olika storleksgrupper av hustruns taxerade belopp, varigenom nämnda förhållande kan belysas från två håll. I tabellerna
ha dessutom indextal beräknats så, att medianinkomsten för samtliga äktenskap inom hela befolkningen satts = 100, varefter storleken av övriga medianinkomster beräknats i relation därtill. Av indextalen i tab. Ac framgår
tydligt, att hustruns taxerade belopp är störst då mannens taxerade belopp
är antingen mycket lågt eller mycket högt. I förra fallet kommer detta särskilt till synes, då mannen saknar taxerat belopp. Det sagda gäller samtliga
befolkningsgrupper och familjestorlekar.
Om man i tab. Ac undersöker hur hustruns medianbelopp förändras med
barnantalet, då mannens taxerade belopp hålles konstant, visar det sig, att
hustruns medianbelopp kraftigt avtager med växande barnantal i de fall
då mannens taxerade belopp ligger mellan 1 000 och 10 000 kronor. I övriga
inkomstklasser är utvecklingen oregelbunden, varvid man dock måste taga
hänsyn till att medianvärdena äro relativt osäkra på grund av de underliggande frekvenstalens ringa storlek.
Studerar man slutligen indextalen för medianvärdet av mannens taxerade
belopp i tab. Ad finner man till en början, att detta värde ökar med storleken
av hustruns taxerade belopp, ökningen är särskilt stor i den högsta klassen,
vilket ju bekräftar den ovan i tab. Ac gjorda iakttagelsen, att medianen av
hustruns taxerade belopp tenderar att öka, då mannens taxerade belopp ligger
i de högsta klasserna. Undersöker man hur mannens medianbelopp förändras
inom varje särskild klass av hustruns taxerade belopp, då barnantalet varierar,
framträder en så gott som genomgående höjning av medianbeloppen, när
antalet barn under 18 år växer.
Övriga familjer. Fördelningen av övriga familjer efter familjeinkomst och
antalet minderåriga barn framgår av tab. 16 b och medianinkomsten av tab. Ae.
Om man till en början jämför talen för samtliga familjer inom de tre befolkningsgrupperna med motsvarande tal för bestående äktenskap i tab. Ö, framträder tydligt det sämre ekonomiska läget för kategorien övriga familjer, vilket påvisats redan på s. 72* ff. Tab. Ae visar, att denna i synnerhet för kvinnliga familjeföreståndare väsentligt lägre inkomstnivå utmärker samtliga
familjestorlekar. Härvid bör man ihågkomma det även i det föregående påpekade förhållandet, att de deklarerade inkomsterna för kvinnornas del mer
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Tab. Ac. Mannens taxerade belopp i kombination med hustruns motsvarande medianbelopp inom bestående äktenskap fördelade efter antalet barn under 18 år inom
jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, år 1945.

') För hustrur med taxerat belopp. — -) Medianvärdet ay hustruns taxerade belopp i samtliga äktenskap inom hela befolkningen = 100.
8—147 50
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Tab. Ad. Hustruns taxerade belopp i kombination med mannens motsvarande
medianbelopp inom bestående äktenskap fördelade efter antalet barn under
18 år inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och
stadsbefolkning, år 1945.

än för männens understiga de verkliga inkomsterna, eftersom bland annat
underhållsbidrag för barn icke är deklarationspliktigt hos mottagaren.
Om man undersöker hur medianinkomsterna variera med barnantalet, finner
man ungefär samma bild som för bestående äktenskap med stark och påtaglig
1) För män med taxerat belopp. — 2) Medianvärdet av mannens taxerade belopp i samtliga äktenskap
inom hela befolkningen = 100.
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Tab. Ae. Övriga familjer fördelade efter dels antalet barn under 18 år och familjeinkomst I resp. II, dels hela antalet hemmavarande barn och familjeinkomst I resp. III
inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, år 1945.

1) Medianvärdet av familjeinkomsten for samtliga familjer inom hela befolkningen = 100. — ') Se
not ») till tab. 12 b i tabellbilagan. — 3) Se not 2) till tab. 12 b i tabellbilagan. — 4) Se not 2) till
tab. 18 b i tabellbilagan.
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ökning från lägsta till högsta barnantalsgruppen endast för jordbruksbefolkningen, medan utvecklingstendensen icke är lika klar för de båda övriga befolkningsgrupperna.
Det procentuella antalet övriga familjer utan inkomst med fördelning efter
antalet minderåriga barn framgår av nedanstående sammanställning.

För familjer med manlig familjeföreståndare visar en jämförelse med motsvarande tablå för bestående äktenskap på s. 89*, att den relativa andelen
familjer utan deklarationspliktig inkomst är endast obetydligt lägre för bestående äktenskap. När det gäller familjer med kvinnlig familjeföreståndare,
är däremot skillnaden väsentlig i samtliga befolkningsgrupper och familjestorlekar, i all synnerhet då det gäller familjerna med det högsta barnantalet.
Vill man jämföra siffrorna rörande medianinkomster i tab. Ae med motsvarande tal för år 1940, kan man liksom för bestående äktenskap konstatera
en kraftig ökning sedan år 1940 av familjeinkomsten, vilken för övriga familjer
med manlig familjeföreståndare är större än för bestående äktenskap. Någon
sammanställning av uppgifter för åren 1945 och 1940 har emellertid icke gjorts
i denna berättelse, eftersom siffrorna endast delvis äro jämförbara. Förutom
vad som i detta sammanhang anförts på s. 88* bör även framhållas, att
åldersfördelningen bland familjeföreståndarna i övriga familjer är en helt
annan 1945 än 1940, eftersom ett stort antal äldre personer, vilka 1940 räknades som familjeföreståndare nu betraktats som föräldrar, medan i stället en
yngre son eller dotter, som i regel torde ha större inkomster, betecknats som
familjeföreståndare.
Medan tab. 16 b redovisade antalet övriga familjer efter inkomst och antalet minderåriga barn, innehåller tab. 17 b uppgifter om fördelningen efter
hela antalet hemmavarande barn. Liksom i tab. 13 b omfattar fördelningen
efter familjeinkomst I I I endast de familjer, i vilka ingå antingen vuxna barn
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eller föräldrar eller bådadera. I tab. Ae lämnas uppgifter om medianinkomsten i de olika barnantalsgruppernai.
Om man jämför indextalen för familjeinkomst I I I med motsvarande tal
för bestående äktenskap (se tab. Ö), observerar man, att familjeinkomst H l
ökas i väsentligt högre grad för övriga familjer med såväl manlig som kvinnlig familjeföreståndare, när barnantalet växer.
Som ovan nämnts, lämnades i tab. 15 b vissa uppgifter rörande fördelningen av bestående äktenskap efter familjeinkomst I, I I och I I I . Någon motsvarighet till denna tabell meddelas icke för övriga familjer på grund av de
alltför små frekvenstal, som en dylik tabell skulle komma att innehålla. I
stället ha medianinkomsterna beräknats i de fall, då frekvenstalens summa
för de olika fördelningarna är minst 10. Kesultaten meddelas i tab. Af, som
alltså motsvarar tab. Aa för bestående äktenskap. Beträffande beteckningarna
Tab. Af. Medianinkomstens storlek för olika slag av familjeinkomst och olika
familjetyper inom övriga familjer, år 1945.

1) Se anm. till tab. 15 b i tabellbilagan.
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för de olika slagen av familjeinkomst observeras, att beteckningen I B icke
förekommer i tab. Af, eftersom denna beteckning avser den inkomst som
härrör från båda makarna i ett bestående äktenskap. Familjeinkomst I A i
tab. Af har följaktligen samma innebörd som familjeinkomst I i övriga
tabeller. Av uppgifterna i tab. Af framgår bland annat, att förekomsten av
syskon med inkomst i familjen medför en förhållandevis kraftig höjning av
familjeinkomsten.

Kap. 5. Familjestorlek, yrke och inkomst.
Samboende äkta makar. Yrkesfördelningen bland familjeföreståndare med
olika antal minderåriga barn redovisades i tab. 9 b i kombination med uppgifter om huruvida endera, båda eller ingendera maken hade inkomst. I
tab. 18 b ha motsvarande uppgifter kombinerats med familjeinkomstbeloppen,
varvid de barnlösa fördelats efter familjeinkomst I och de övriga efter familjeinkomst I I . Med ledning av frekvensfördelningarna i denna tabell ha de i
tab. Ag återgivna medianinkomsterna beräknats för de olika kombinationerna
av yrke och familjestorlek jämte indextal utvisande den inbördes relationen
mellan de olika grupperna i inkomsthänseende. Dessa indextal ha beräknats
så, att medianinkomsten för samtliga äktenskap med förvärvsarbetande
familjeföreståndare satts = 100.
Om man jämför dessa indextal för de olika näringsgrenarna och därvid
tills vidare bortser från barnantalet visar det sig, att medianinkomsterna äro
lägst inom jordbruk med binäringar, där de ligga mer än 25 % under medelnivån och högst inom allmän förvaltningstjänst och fria yrken, där de ligga
inemot 70 % över medelnivån. Inom de olika näringsgrenarna finnas emellertid stora skiljaktigheter mellan de olika yrkesgrupperna. Sålunda ha inom
jordbruk med binäringar ägare och brukare av gårdar med över 30 hektar
åker en medianinkomst som med nära 50 % överstiger medelnivån för samtliga förvärvsarbetande, medan medianinkomsten för jordbrukare med högst
10 hektar åker understiger denna medelnivå med nära 40 %. Inom industri
och hantverk har vidare den stora gruppen »kontorspersonal samt teknisk
personal ej särskilt nämnd» en medianinkomst, som med 80 % överstiger
medelnivån, och på ungefär samma nivå ligga indextalen för flera andra kategorier av förvaltningspersonal samt gruppen »övriga företagare» inom handel, vilken huvudsakligen utgöres av partihandlare. För vissa yrkesgrupper
ligga medianinkomsterna ännu högre, ehuru de icke kunnat beräknas i de fall
då över 50 % av inkomsttagarna återfinnas i den obestämda gruppen med
över 10 000 kronor i inkomster (se tab. 18 b). Detta gäller framför allt företagsledarna inom industri och hantverk samt i ett par fall bank- och försäkringstjänstemän, läkare och lärare m. fl. Yrkesgrupperingen avser familjeföreståndarens yrke. Av tab. T (s. 70*) framgår, i vilken grad den redovisade familjeinkomsten i var och en av dessa yrkesgrupper härrör från enbart mannen eller från båda makarna.
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Tab. Ag. Bestående äktenskap fördelade efter medianinkomst, familjeföreståndarens yrke och
antalet barn under 18 år, år 1945.

x
) Se not till tab. 19 b i tabellbilagan. — 2) Medianinkomsten för samtliga äktenskap inom gruppen »samtliga förvärvsarbetande» = 100. — 8 ) Medianinkomsten överstiger 10 000 kr. — ') Indextalet överstiger 214.
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E n jämförelse med närmast motsvarande uppgifter för de manliga inkomsttagarna i del I I I : 1 av folkräkningsberättelsen visar i huvudsak samma förhållande mellan de olika yrkesgrupperna, men inkomstbeloppen i tab. Ag äro
givetvis högre, eftersom dessa belopp avse familjeinkomsten, medan medianvärd ena i del I I I : 1 i regel avse den sammanräknade nettoinkomsten för
manliga inkomsttagare utan hänsyn till civilstånd eller familjeställning. Som
visats i tab. Y är medianvärdet av den sammanräknade nettoinkomsten högre
för familj ef örestandare i bestående äktenskap än för samtliga män.
Undersöker man slutligen hur medianinkomsterna variera, när barnantalet
växer, framträda vissa skillnader mellan de olika näringsgrenarna. Som visats
i föregående kapitel, stiga medianinkomsterna samtidigt med barnantalet
inom gruppen jordbruk med binäringar, och samma iakttagelse kan i tab. Ag
göras beträffande allmän förvaltningstjänst och fria yrken, om man undantager 1-barnsfamiljerna och den största familjestorleken. För industri och
hantverk äro siffrorna praktiskt taget konstanta, medan de för samfärdsel
Tab. Ah. Övriga familjer fördelade efter medianinkomst, familjeföreståndarens
näringsgren och antalet barn under 18 år, hela riket, år 1945.

') Se not till tab. 1 9 b i tabellbilagan. — 21 Medianinkomsten för samtliga familjer med manlig
resp. kvinnliga 1'amiIjeioresUndarc inom grunnon »samtliga förvärvsarbetande» = iOO.
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visa en påtaglig minskning, när barnantalet växer. Vad här sagts om medianinkomsternas storlek för samtliga bestående äktenskap inom varje näringsgren, gäller Också på vissa undantag när för de olika yrkesgrupperna. Då
emellertid dessa variationer kunna sammanhänga med sådana demografiska
förhållanden, som närmare behandlas i folkräkningens familjebiologiska
undersökning, skola siffrorna icke närmare kommenteras i detta sammanhang.
Övriga familjer. Fördelningen efter näringsgren, inkomst och familjestorlek bland familjeföreståndare i övriga familjer framgår av tab. 16 a och
medianinkomsterna av tab. Ah. På grund av att de observerade talen i allmänhet äro små, har i dessa tabeller icke någon uppdelning på yrkesgrupper
inom de olika näringsgrenarna gjorts. Såsom redan tidigare framhållits, äro
medianinkomsterna genomgående betydligt lägre för kvinnliga familjeföreståndare än för manliga. Tab. Ah visar, att denna iakttagelse även gäller
familjeinkomsten inom do olika näringsgrenarna. Skillnaderna mellan medianinkomsterna i de olika näringsgrenarna äro för såväl män som kvinnor påfallande stora med låga tal för jordbruk samt husligt arbete m. m. och höga
tal för i synnerhet allmän förvaltningstjänst och fria yrken samt samfärdsel.
Inom sistnämnda grupp, som bland annat omfattar personalen inom järnväg,
post, telegraf och telefon med dess höga andel kvinnlig förvaltningspersonal,
är skillnaden mellan männens och kvinnornas medianinkomst minst.

Kap. 6. Familjestorlek, ålder och inkomst.
Samboende äkta makar. Fördelningen efter inkomst och antalet barn
under 18 år redovisas i tab. 19 b i kombination med uppgifter om familjeföreståndarens ålder. Tabellens inkomstuppgifter avse för barnlösa makar
familjeinkomst I och för övriga familjeinkomst I I . Medianinkomsterna framgå
av tab. Ai, som även innehåller jämförelsetal för år 1940.
För alla äktenskap tillsammantagna stiger medianinkomsten med familjeföreståndarens ålder till ett maximum i åldern 40—50 år, varefter en jämn
men betydligt starkare minskning absolut sett äger rum. Motsvarande iakttagelse har i del I I I : 1 gjorts beträffande den sammanräknade nettoinkomsten
för manliga inkomsttagare. Särskiljer man de olika familjestorlekarna, finner man att minimitalet genomgående återfinnes i den högsta åldersklassen.
Maximitalet uppnås för O-barnsfamiljerna i samtliga befolkningsgrupper vid
en tidigare ålder, nämligen i åldern 30—40 år, medan för 1- och 2-barnsfamiljerna åldern vid maximiinkomstens uppnående varierar mellan 40—50 år
och 50—65 år.
De i tabellen meddelade uppgifterna för hela befolkningen år 1940 ge en
i stort sett motsvarande bild, ehuru medianinkomsterna av skäl som redovisats i det föregående äro väsentligt lägre än år 1945.
Medan de i tab. 19 b och tab. Ai återgivna inkomstuppgifterna avse familjeinkomsten, meddelas i tab. 20 b uppgifter om den sammanräknade nettoin-
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Tab. Ai. Bestående äktenskap fördelade efter medianinkomst 1) (kr.), familjeföreståndarens ålder och antalet barn under 18 år i familjen inom jordbruksbefolkning,
övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning år 1945 samt inom hela
befolkningen åren 1945 och 1940.

komsten för vissa kategorier av familjemedlemmar efter kön och ålder. Motsvarande medianvärden återfinnas i tab. Aj. Av denna tabell framgår, att
familjeföreståndarnas medianinkomst ökar med åldern upp till ett maximum
i åldern 40—50 år, varefter en minskning vidtager, i likhet med vad som
kunde iakttagas i tab. Ai rörande familjeinkomsten i flertalet grupper bland
bestående äktenskap. Som tidigare framhållits, består denna familjeinkomst
till övervägande del av familjeföreståndarens inkomst. Vad de gifta kvinnorna beträffar äro olikheterna mellan jordbruksbefolkning och övrig befolkx

) Se not till tab. 19 b i tabellbilagan.
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Tab. Aj. Medianinkomsten för inkomsttagarna bland familjeföreståndare och deras
hustrur, barn över 18 år och föräldrar fördelade på åldersklasser, tillhörande
bestående äktenskap inom jordbruksbefolkning och övrig befolkning, år 1945.

ning avsevärda. Sålunda inträffar maximum för den förra gruppen föret i
åldern 50—65 år men redan i åldern 25—3.0 år för den senare, något som boises mot bakgrunden av den höga medianåldern bland förvärvsarbetande gifta
kvinnor inom jordbruksbefolkningen (jfr del 11:1). Följande sammanställning av de samboende äkta makarnas medianinkomster åren 1945 och 1940
visar, att relationen mellan inkomstbeloppen i de olika åldersklasserna icke
undergått några större förändringar mellan de båda åren.

') Se not l) till tab. 19 a i tabellbilagan. — a ; Medianinkomsten fär samtliga män (8 521 kr.) resp.
samtliga kvinnor (1 789 kr.) inom hela befolkningen = 100.
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Inkomstfördelningen för barnen över 18 år uppvisar en tämligen kraftig
ökning av medianinkomsterna med stigande ålder för såväl män som kvinnor
inom gruppen övrig befolkning. F ö r den kvinnliga jordbruksbefolkningen är
ökningen emellertid föga markerad, och för denna befolkning inträffar för
båda könen en tillbakagång i åldern över 40 år. Vad slutligen föräldrarna beträffar finner man en så gott som genomgående inkomstminskning med stigande ålder. Vid bedömandet av medianinkomsterna för föräldrarna bör det
anmärkas, att de observerade talen äro små, och att medianvärdena därför
äro i viss mån osäkra.
I följande sammanställning redovisas det relativa antalet personer utan
inkomst i procent av samtliga personer i resp. åldersklasser.

För familjeföreståndarna äro talen som synes små och visa ingen nämnvärd variation med åldern, bortsett från den högsta åldersklassen. För de
gifta kvinnornas del äro siffrorna som väntat mycket höga särskilt för jordbruksbefolkningen, där de genomgående överstiga 90 %. Den procentuella andelen gifta kvinnor utan. inkomst visar en med åldern stigande serie. Vad
barnen över 18 år beträffar, lägger man märke till det jämförelsevis höga talet
för den manliga befolkningen i den lägsta åldersgruppen, varefter talen sjunka
till ett minimum i åldern 25—30 år. Härefter inträder en ökning med åldern
utan att dock maximitalet i åldern 18—25 år överskrides. För kvinnornas
del ligga talen genomgående på en betydligt högre nivå men utan att visa
någon bestämd variation med åldern. Inom gruppen föräldrar visa talen,
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som man "kan vänta, en jämn och regelbunden stegring med åldern. På grund
av det betydligt lägre utgångsläget för männen eller c:a 17 % för åldrarna
under 65 år blir emellertid ökningen för dem mellan varje åldersklass så
mycket kraftigare.
I tab. 14 b ha barnen i bestående äktenskap i olika åldrar under 18 år
fördelats efter storleken av familjeinkomst I, d. v. s. makarnas sammanlagda
inkomst. Barnens egna inkomster ha alltså ieke medräknats, men såsom framhållits på <s. 88* utgöra de minderåriga barnens inkomster endast ett obetydligt tillskott till familjeinkomsten inom bestående äktenskap. Tabellen
visar antalet minderåriga barn i olika åldrar, som leva på en viss inkomstnivå, oavsett familjens storlek. I tab. Ak ha uppgifterna sammanställts så
att man kan avläsa antalet barn, vilkas föräldrar ha en sammanlagd inkomst
understigande vissa angivna inkomstgränser.
Tab. Ak. Barn under 18 år efter ålder och familjeinkomst I inom bestående
äktenskap, år 1945.

Av de absoluta talen framgår bland annat, att c:a 3 % av samtliga minderåriga barn ingå i familjer, som sakna inkomst i skattestatistikens mening.
En undersökning ger vid handen, att variationerna mellan de olika åldersklasserna äro obetydliga. De relativa talen, som endast avse äktenskap med
») Se not l) till tab. 12 b i tabellbilagan.
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Tab. Al. Familjeföreståndare i övriga familjer efter kön och ålder, förekomsten av
barn under 18 år samt medianinkomst 1) (kr.) inom jordbruksbefolkning och
övrig befolkning, år 1945.

inkomst, visa att endast 5 % av samtliga hithörande minderåriga barn tillhöra äktenskap, där makarnas sammanlagda inkomst understiger 2 000 kronor, medan c:a 70 % tillhöra äktenskap, där makarna ha högst 6 000 kronor i
inkomst. Medan 75 % av barnen i 0—2-årsåldern tillhöra äktenskap, där
makarnas sammanlagda inkomst understiger 6 000 kronor, äro endast 61 % av
barnen i åldern 16—18 år kvar i föräldrahemmet i denna inkomstgrupp. Ser
man i stället till äktenskap med inkomst upp till 10 000 kronor, visar det sig,
') Se not till tab. 19 b i tabellbilagan. — 2) Se not till tab. 9 a i tabellbilagan.
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Tab. Am. Medianinkomst för inkomsttagarna bland familjeföreståndare, barn över 18 år
och föräldrar, fördelade på åldersklasser, tillhörande övriga familjer inom
jordbruksbefolkning och övrig befolkning, år 1945.

att skillnaderna mellan den procentuella andelen barn i den lägsta och den
högsta åldersgruppen äro obetydliga, vilket åtminstone till en del torde
kunna förklaras så att barnen icke äro nödsakade att lämna föräldrahemmet
lika tidigt i de högre som i de lägre inkomstklasserna.
') Se not ') til) tab. 19 a i tabellbilagan. — a) Se not s ) till tab. Aj. — 3) Se not till tab. 9 a i tabellbilagan.
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övriga familjer. Tab. 18 a innehåller uppgifter om fördelningen efter
ålder och civilstånd samt familjeinkomst bland familj ef öreståndäre i övriga
familjer. Liksom i tab. 19 b ha de barnlösa fördelats efter familjeinkomst I
och barnfamiljerna efter familjeinkomst II. Med hänsyn till de små absoluta
frekvenstalen ha familjer med barn under 18 år i denna tabell icke fördelats
efter antalet barn. E n utförligare fördelning finnes i de råtabeller, som förvaras hos centralbyrån.

Tab. An. Barn under 18 år inom övriga familjer efter ålder och familjeinkomst II,
år 1945.

') Se not 2) till tab. 12 b i tabellbilagan.
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I tab. Al redovisas medianinkomsterna för de olika kombinationerna av
ålder och civilstånd samt förekomsten av barn. För de åldersklasser, där det
observerade antalet inkomsttagare varit obetydligt har medianinkomsten
emellertid icke uträknats. Det är särskilt åldersklasserna under 30 och över
65 år, som äro fåtaligt representerade.
Oavsett förekomsten av barn under 18 år äro de förut gifta manliga familjeföreståndarnas medianinkomster väsentligt högre än de ogiftas. Beträffande
kvinnorna gäller detsamma endast inom jordbruksbefolkningen. Denna skillnad i inkomstnivå mellan ogifta och förut gifta manliga familjeföreståndare överensstämmer väl med iakttagelserna rörande inkomstfördelningen i
del I I I 1.
I tab. 19 a meddelas uppgifter angående den sammanräknade nettoinkomsten för familjeföreståndarna, deras hemmavarande vuxna barn och föräldrar i olika åldrar. Motsvarande medianinkomstbelopp återfinnas i tab. Am.
Jämför man till en början den absoluta inkomstnivån för män och kvinnor,
finner man som väntat, att männens ligger betydligt högre än kvinnornas.
Skillnaden är störst för de frånskilda, vilket såsom tidigare framhållits torde
sammanhänga med att underhållsbidrag för barn å ena sidan icke äro avdragsgilla hos utbetalaren, å andra sidan icke utgöra skattepliktig intäkt för
mottagaren. Jämför man de olika civilståndsgrupperna för män resp. kvinnor visar det sig, att de frånskilda männens inkomster i genomsnitt äro betydligt större än änklingarnas och dessa i sin 'tur större än de ogifta männens.
Bland kvinnorna uppvisa änkorna de lägsta talen.
Tab. 20 a visar antalet minderåriga barn i olika åldrar efter familjeföreståndarens kön samt efter familjeinkomst I I , d. v. s. summan av familjeföreståndarens och de minderåriga barnens inkomster. Det absoluta och procentuella
antalet barn, som befinna sig under en viss inkomstnivå framgår av tab. An.

Kap. 7. Familjestorlek, familjeställning och förmögenhet.
De föregående fem kapitlen ha behandlat familjens eller familjemedlemmarnas inkomster i kombination med familjens storlek m. fl. faktorer. I detta
kapitel behandlas sambandet mellan familjens resp. familjemedlemmarnas
förmögenhet och nämnda faktorer. Liksom hittills sker därvid redovisning
av bestående äktenskap och övriga familjer var för sig.
Beträffande sättet för beräkningen av förmögenheten och därmed sammanhängande förhållanden hänvisas till del I I I : 2 av redogörelsen för 1945 års
folkräkning, som även innehåller en undersökning av frågan om förmögenhetsuppgifternas representativitet. Här skall endast framhållas, att redovisningen endast omfattar förmögenheter om minst 1 000 kronor. Personer med
en förmögenhet understigande detta belopp återfinnas följaktligen i gruppen
utan förmögenhet.
Samboende äkta makar. I tab. 21 b lämnas uppgifter om makarnas förmögenhetsförhållanden både i fråga om förmögenhetens absoluta storlek och
9—147 50
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förekomsten av förmögenhet hos vardera maken, med fördelning efter dels
hela antalet hemmavarande barn, dels antalet barn under 18 år. Den relativa
fördelningen oavsett förmögenhetsstorlek och barnantal är följande.

Tab. Ao. Relativ fördelning av bestående äktenskap efter makarnas förmögenhetsförhållanden inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och
stadsbefolkning, år 1945.
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Av relativtalen framgår, att de två ojämförligt vanligast förekommande
fallen äro de, där antingen ingendera maken eller enbart mannen är förmögenhetsägare. De upptaga tillsammans inom jordbruksbefolkningen över 98 %
och inom stadsbefolkningen 92 % av samtliga bestående äktenskap. De fall
där antingen enbart hustrun eller båda makarna äro förmögenhetsägare äro
i följd därav mycket sällsynta. Detta gäller alla familjestorlekar och oavsett
om äktenskapen fördelas efter totala antalet barn eller efter antalet barn
under 18 år. I detta sammanhang bör man dock ha i minne, att det i en del
fall förekommer att hustruns förmögenhet upptages i mannens deklaration,
när hustrun ej avlämnar egen deklaration. Jämför man proportionerna mellan
de fyra olika förmögenhetsfallen inom vardera av de tre befolkningsgrupperna, framträda stora olikheter. Inom jordbruksbefolkningen är det sålunda
Tab. Ap. Relativa antalet hushållsmedlemmar utan förmögenhet 1) samt medianförmögenhetens
storlek för hushållsmedlemmar med förmögenhet överstigande 1000 kr. tillhörande
bestående äktenskap inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, år 1945.

1

So not till tali. SI a i tiilicllliilagan. — 2) I procent ay Kela antalet hushaUBmedlcmnvar a? motsvarande kategori
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betydligt vanligare att enbart mannen är förmögenhetsägare, än att båda,
makarna sakna förmögenhet. Inom de två övriga befolkningsgrupperna är
däremot förhållandet det motsatta, vilket är särskilt starkt markerat för stadsbefolkningen. När det gäller de fall där endast hustrun resp. båda makarna
äro förmögenhetsägare, kan man iakttaga en kontinuerlig ökning av relativtalen från jordbruksbefolkning över övrig landsbygdsbefolkning till stadsbefolkning.
Studerar man mot bakgrunden härav fördelningen av äktenskapen efter
förmögenhetens storlek med ledning av relativtalen i tab. Ao, finner man
Tab. Aq. Hushållsmedlemmar med förmögenhet 1) efter ställning i hushållet och
förmögenhet inom bestående äktenskap, år 1945.
Anm. Tabellen innehåller observerade, ej uppskrivna tal.

' ) Avser

endast

förmögenhet

uppgående till minst 1 000 kronor.
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bland annat, att nära hälften av äktenskapen inom jordbruksbefolkningen ha
förmögenheter mellan 5000 ooh 100 000 kronor, mot omkring en fjärdedel
bland övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning. Differenserna mellan
de olika familjestorlekarna äro i allmänhet små och tämligen oregelbundna.
I tab. 22 a meddelas uppgifter om förmögenhetsförhållandena för olika
kategorier av hushållsmedlemmar i bestående äktenskap. På grundval av
dessa uppgifter ha i tab. Ap beräknats dels antalet personer utan förmögenhet uttryckt i procent av samtliga hushållsmedlemmar av motsvarande kategori, dels medianförmögenheten for de övriga, alltså personer med förmögenhet. Tabellen visar, att antalet familjeföreståndare utan förmögenhet är
mindre bland jordbruksbefolkningen än bland de två andra befolkningsgrupperna samt att familjeföreståndarna inom jordbruksbefolkningen ha en medianförmögenhet, som är inemot dubbelt så stor som motsvarande belopp inom
vardera av de två övriga befolkningsgrupperna.
Tab. Ar. Bestående äktenskap fördelade efter inkomst och förmögenhet i
kombination samt efter antalet barn under 18 år inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, år 1945.

118*

AVD. II. INKOMST OCH FÖRSÖRJNINGSBÖRDA.

I tab. 22 a redovisas förutom antalet personer i varje förmögenhetsklass
även motsvarande förmögenhetsbelopp i familjer med olika barnantal. E n
sammanställning av uppgifterna för samtliga familjer oavsett barnantalet
återfinnes i tab. Aq, vilken visar hur dels antalet personer, dels förmögenhetebeloppen, fördela sig på de olika förmögenhetsklasserna. Av relativtalen
framgår tydligt för de olika kategorierna av hushållsmedlemmar den omvända fördelningen av antalet personer och motsvarande belopp i de olika
förmögenhetsklasserna.
Det återstår slutligen att något beröra sambandet mellan inkomst och förmögenhet för familjeföreståndarna inom bestående äktenskap med olika barnantal. Uppgifter härom meddelas i den sista av tabellbilagans tabeller för
uppskrivna tal eller tab. 22 b. I tab. Ar lämnas en översikt över de olika
kombinationer av inkomst och förmögenhet, som kunna förekomma. Som av
Tab. As. Familjeföreståndare tillhörande bestående äktenskap med förmögenhet överstigande
1000 kr. efter inkomst och medianförmögenhet samt efter antalet barn under 18 år inom
jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, år 1945.

]

) MerUanfSrmöirenheten överstiger 50 000 kr.
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den tidigare analysen var att vänta, äro skiljaktigheterna mellan jordbruksoch stadsbefolkning betydande, medan övrig landsbygdsbefolkning intar en
mellanställning. Härvid bortses från de familjeföreståndare, som ha förmögenhet men sakna inkomst, vilka äro försvinnande få. De «om ha inkomst
men ej förmögenhet äro avsevärt färre inom jordbruksbefolkningen än inom
stadsbefolkningen. Procenttalet för den förra gruppen är omkring 26 % mot
omkring 61 % för den senare. När det gäller kombinationen »både inkomst
och förmögenhet» är förhållandet däremot det omvända med ett högt tal
eller c:a 66 % för jordbruksbefolkningen och ett jämförelsevis lågt tal eller
36 % för stadsbefolkningen. Även de som varken ha inkomst eller förmögenhet äro fler inom jordbruksbefolkningen än inom övriga grupper.
E n ytterligare belysning av frågan om sambandet mellan inkomst och förmögenhet samt barnantal erhålles i tab. As, där medianförmögenhetens storlek beräknats för olika inkomstklasser och barnantalsgrupper. (På grund av
uppgiftsmaterialets beskaffenhet har medianförmögenheten icke kunnat beräknas i de fall, då den överstiger 50 000 kronor.) Jämför man de olika
familjestorlekarna sinsemellan, finner man att inom en viss inkomstklass
medianförmögenheten i regel minskar, när barnantalet ökar, något som i
synnerhet framträder om man jämför O-barns- och 1-barnsfamiljerna. Detta
torde sammanhänga med familjeföreståndarnas åldersfördelning. Som visats
i del III: 2 stiger medianförmögenheten med åldern, medan antalet barn
under 18 år givetvis är obetydligt, då familjeföreståndaren är gammal.
Övriga familjer. Tab. 21 a meddelar uppgifter om antalet familjeföreståndare med och utan förmögenhet bland jordbruksbefolkning och övrig befolkning, varvid fördelning samtidigt skett efter civilstånd och barnantal. Som
framhållits i det föregående, ingå i gruppen utan förmögenhet även familjetöreståndare med en förmögenhet som understiger 1 000 kronor. Proportionen mellan de båda förmögenhetskategorierna inom jordbruks- och övrig befolkning är följande.

Inom befolkningen i dess helhet redovisas alltså för hälften av de manliga
men endast för en fjärdedel av de kvinnliga familjeföreståndarna en förmögenhet som uppgår till minst 1 000 kronor. Liksom i bestående äktenskap är
andelen förmögenhetsägarc störst inom jordbruksbefolkningen.
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Tab. At. Relativa antalet hushållsmedlemmar utan förmögenhet 1) samt medianförmögenhetens storlek för hushållsmedlemmar med förmögenhet överstigande
1000 kr. tillhörande övriga familjer inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, år 1945.

Fördelningen efter barnantal inom befolkningen i dess helhet framgår av
följande sammanställning.

Se not till tab. 21 a i tabellbilagan. — 3 Se not 'S till tub. Ap.

AVD. II. INKOMST OCH FÖRSÖRJNINGSBÖRDA.

121*

För de manliga familjeföreståndarnas del iakttages en viss ökning av antalet förmögenhetsägare samtidigt som hela antalet hemmavarande barn
växer. Fördelningen efter antalet barn under 18 år visar däremot snarast en
motsatt tendens. Härvid bör man dock ihågkomma, att det endast är ett
obetydligt antal manliga familjeföreståndare i övriga familjer «om överhuvudtaget ha minderåriga barn i hemmet. Beträffande familjer med kvinnlig
familjeföreståndare är tendensen mera obestämd. Liksom i fråga om bestående äktenskap sammanhänga dessa tendenser sannolikt med familjeföreståndarnas åldersfördelning.
Tab. Au. Hushållsmedlemmar med förmögenhet 1) efter ställning i hushållet
och förmögenhet inom övriga familjer, år 1945.
Anm. Tabellen innehåller observerade, ej uppskrivna tal.

>) Se not till t.ib. Aq.
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Förmögenhetsförhållandena för hushållsmedlemmar inom övriga familjer
redovisas i tab. 23 a. E t t sammandrag av den del av tabellen som avser fördelningen av antalet personer lämnas i tab. At i form av uppgifter om medianförmögenheter och det procentuella antalet personer utan förmögenhet
Inom jordbruksbefolkningen är den procentuella andelen familj ef öreståndare utan förmögenhet större i barnlösa familjer än i de tre familjetyperna
med barn. I fråga om de kvinnliga familjeföreståndarna är förhållandet det
motsatta inom övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning. I detta sammanhang bör framhållas, att föräldrar till familjeföreståndaren alltid ingå i
kategorien övriga familjer utan barn (jfr s. 56*). Medianförmögenheten för
dessa föräldrar är, som tab. At visar, väsentligt högre än för den son eller
dotter, som räknats som familjeföreståndare. E n jämförelse med uppgifterna
angående bestående äktenskap i tab. Ap visar, att andelen manliga familjeföreståndare utan förmögenhet är något större i övriga familjer, medan förhållandet är motsatt beträffande andra hushållsmedlemmar än familjeföreståndare. Denna skillnad kommer också till synes i medianförmögenheterna,
som för dessa grupper i regel ligga något högre än för bestående äktenskap.
Härvid gäller dock liksom för bestående äktenskap att en del av talen måste
bedömas med försiktighet på grund av de underliggande frekvenstalens ringa
storlek. Beträffande familjeföreståndarna är det av intresse att lägga märke
till de genomgående högre medianförmögenheterna för de kvinnliga familjeföreståndarna jämfört med de manliga. Man kan alltså sammanfattningsvis
konstatera, att de kvinnliga familjeföreståndarna i övriga familjer dels oftare
än de manliga sakna förmögenhet, dels ha större medianförmögenhet, när de
överhuvudtaget ha förmögenhet.
Antalet personer och motsvarande belopp i de olika förmögenhetsklasserna
framgår av tab. Au. Liksom för bestående äktenskap visa relativtalen även
här för de olika kategorier av hushållsniedlemmar, som ingå i övriga
familjer, den omvända fördelningen av personer och motsvarande belopp.
Den sista tabellen i tabellbilagan för de observerade talen eller tab. 24 a
meddelar uppgifter för belysande av sambandet mellan inkomst och förmögenhet för familjeföreståndare inom övriga familjer av olika storlek. De absoluta
(ej uppskrivna) och relativa talen för de skilda kombinationerna av inkomst
och förmögenhet återgivas i följande tablå, avseende hela befolkningen.

Som framgår av dessa uppgifter äro familjeföreståndarna tämligen jämnt
fördelade på de tre huvudkombinationernn för samtliga familjer. Olikheten
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jämfört med bestående äktenskap är betydande särskilt i fråga om kombinationen »varken inkomst eller förmögenhet», som för familjeföreståndarna i
bestående äktenskap i regel understeg en tiondel av samtliga (se tab. Ar), men
som här uppgår till icke mindre än en tredjedel. De övriga familjernas i allmänhet sämre ekonomiska läge belyses alltså även av dessa uppgifter. Skillnaden mellan manliga och kvinnliga familjeföreståndare är betydande, vilket
framgår av följande uppgifter rörande den relativa fördelningen.

Beräknar man medianförmögenhetens storlek i de olika inkomstklasserna
för hela befolkningen erhåller man talen i nedanstående tablå.

Det framgår härav liksom för bestående äktenskap, att medianförmögenheten ökar kraftigt vid stigande inkomst, om man undantager de två lägsta
inkomstklasserna, Någon bestämd utvecklingstendens för medianförrnögenheten, när barnantalet växer, framträder icke heller här. Jämför man förmögenhetsstorleken med motsvarande tal för bestående äktenskap, finner man
att förmögenheterna äro lika stora eller snarast något högre för de övriga
familjerna. Emellertid äro, som i det föregående framhållits, de familjeföreståndare som ha förmögenhet, betydligt färre inom övriga familjer än inom
bestående äktenskap.

TABELLER
(SER. A)
innehållande tolvtedelssamplingens tal

Tab. 1 a. Antal personhushåll efter storlek, riksområdesvis 1), den 31 december 1945.

3

1 Beträffande riksomrfnlcnns »rofuttuinfr, se texten s. 7*. — 2) Se texten B. 3*.

Tab. 2 a. Antal familjehushåll efter familjetyp m. m. och hushållets storlek inom jordbruksbefolkning,
övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, den 31 december 1945.
4
') Barnantalet avser hemmavarande eller tillfälligt frånvarande barn och med barn jämställda. Se texten s. 26*. — 2) Föräldrar eller svärföräldrar till familjeforestândarcn.

Tab. 3 a. Befolkningen efter hushållsställning i kombination med kön och ålder inom
landsbygden och städerna, den 31 december 1945.

5

1

Anstaltshushåll saint andra nersonhushåll än familjehusliåll.

Se texten s. 3 * .

6

Tab. 4 a. Familjeföreståndare tillhörande familjetyp samboende äkta makar
under och över 18 år i kombination, inom landsA. Lands-

7

efter näringsgren, socialklass och förekomsten av föräldrar samt antalet barn
bygden och städerna, den 31 december 1945.
bygden.

8
TAB. 4 A (forts.). FAMILJEFÖRESTÅNDARE TILLHÖRANDE FAMILJETYP SAMBOENDE ÄKTA MABARN UNDER OCH ÖVER 18 ÅR I KOMBINATION, INOM LANDS-

B. Stä-

9
KAR E F T E R NÄRINGSGREN, SOCIALKLASS OCH FÖREKOMSTEN AV FÖRÄLDRAR SAMT A N T A L E T
BYGDEN OCH STÄDERNA, DEN

derna.

3 1 DECEMBER

1945.

10
Tab. 5 a.

Familjeföreståndare

inom övriga familjer efter näringsgren,
inom landsbygden och städerna,
A. Lands-

11
socialklass och kön samt antalet barn under och över 18 år i kombination,
den 31 december 1945.
bygden.

12
TAB. 5 A. (forts.). FAMILJEFÖRESTÅNDARE INOM ÖVRIGA FAMILJER EFTER NÄRINGSGREN,
INOM LANDSBYGDEN OCH STÄDERNA,

B. Stä-

13
SOCIALKLASS OCH KÖN SAMT ANTALET BARN UNDER OCH ÖVER 18 ÅR I KOMBINATION,
DEN 31 DECEMBER 1 9 4 5 .

derna.

14
Tab. 6 a. Familjeföreståndare inom övriga familjer efter kön, civilstånd och
inom landsbygden och stä-

15
förekomsten av föräldrar samt antalet barn under och över 18 år i kombination,
derna, den 31 december 1945.

16

Tab. 7 a. Familjeföreståndare tillhörande familjetyp samboende äkta makar efter ålder och antalet barn
dels under, dels över 18 år inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning
och stadsbefolkning, den 31 december 1945.

17

18

Tab. 8 a. Hustrur tillhörande familjetyp samboende äkta makar efter ålder och antalet barn
dels under, dels över 18 år inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning
och stadsbefolkning, den 31 december 1945.

19

') De förvärvsarbetande hustrurnas fördelning på jordbruks- och övrig befolkning grundar sig pä deras egen, ej familjeföreståndarens näringsgren.

20

Tab. 9 a. Familjeföreståndare inom övriga familjer efter kön, ålder och civilstånd
samt antalet barn dels under, dels över 18 år och förekomsten av föräldrar,
hela riket, den 31 december 1945.

1

) Häri ingå även ej samboende gifta.

Tab. 10 a. Familjeföreståndare inom övriga familjer efter kön och civilstånd samt antalet barn dels under,
dels över 18 år inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning,
den 31 december 1945.

21

22

Tab. 11 a. Barn 1) under 18 år efter kön och ålder samt familjetyp inom
31 decem-

J

) Se not ') till tab. 2 a. — 2) De förvärvsarbetande barnens fördelning på jordbruks- och övrig bofolkning

23

jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, den
ber 1945.

grundar sig pä deras egen, ej familjeförestandarens näringsgren.

24
Tab. 12 a. Barn1)under och över 18 år efter kön och ålder samt familjetyp m. m. inom jord-

>) Sc not ') till tab. 2 a. — 9) 0 barn under, 1 barn över 18 & r = 0 1 ; 1 barn under, 0 barn över 18 å r = 1 0 etc. —
) Se not 2) till tab. 11 a.

5

25
bruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, den 31 december 1945

S

J Endast jordbruksbefolkning på landsbygden. —

4

Hola stadsbefolkningen, inkl. jordbruksbefolkningen i städerna. —

26

Tab. 13 a. Bestående äktenskap efter hela antalet hemmavarande barn och makarnas
inbördes inkomstförhållanden, riksområdesvis 1), år 1945.

r
; Beträffande riksområdenas omfattning, se texten s. 7*. — 2) Häri ingå också dels do fall, då enrart hustrun är
inkomsttagare, dels de fall då ingendera maken är inkomsttagare. De förra utgöra 508 eller 0.4 % och de senare 5 523
eller 4.7 % av samtliga bestående äktenskap.

27

Tab. 14 a. Övriga familjer efter antalet barn under och över 18 år och familjemedlemmarnas inbördes inkomstförhållanden inom jordbruksbefolkning,
övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, år 1945.

28
Tab. 15 a. Övriga familjer efter familjeföreståndarens inkomstförhållanden, kön och civilstånd samt förekomsten av barn under och över
18 år och föräldrar inom jordbruksbefolkning och övrig
befolkning, år 1945.

29
Tab. 16 a. Övriga familjer efter familjeföreståndarens näringsgren, antalet barn
under 18 år samt familjeinkomst I resp. II 1), hela riket, år 1945.

') Familjeinkomst I arsser familjefôrcstândarens inkomst: familjeinkomst II avser den sammanlagda inkomsten for
familjeföreståndaren och barnen under 18 ar. Se texten s. 61*.

30

Tab. 17 a. Bestående äktenskap efter antalet barn under 18 år samt mannens och
befolkning och stads-

>) So not till tab. 8 a.

31
hustruns taxerade belopp i kombination inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning, år 1945.

32

Tab. 18 a. Övriga familjer efter familjeföreståndarens kön, ålder och civilstånd, familjeinkomst I resp. II 1) samt förekomsten av barn under
18 år inom jordbruksbefolkning och övrig befolkning, år 1945.

') So not till tal). 1G a. -

2

) Se not till tab. 9 a.

33

Tab. 19 a. Familjeföreståndare, barn över 18 år samt föräldrar tillhörande
övriga familjer efter kön, ålder och civilstånd samt inkomst 1) inom
jordbruksbefolkning och övrig befolkning, år 1945.

') Inkomsten avser här den sammanräknade nettoinkomsten. — a) De förvärvsarbetande familjemedlemmarnas
fördelning pil jordbruks- och övrig befolkning grundar sig på deras egen, ej familjeföreståndarens näringsgren.
— 3) Se not till tab. 9 a. — 4) Se not ') till tab. 2 a. — 6) Se not 2) till tab. 2 a.

34

Tab. 20 a. Barn 1) under 18 år tillhörande övriga familjer efter ålder och
familjeinkomst II samt familjeföreståndarens kön inom jordbruksbefolkning och övrig befolkning, år 1945.

r

) Se not ') till tab. 2 a. — '-) Se not

till tab. IG a. — 3) Se not 2) till tab. I l a .

35
Tab. 21 a. Övriga familjer efter familjeföreståndarens förmögenhetsförhållanden, kön och civilstånd samt barnantal inom jordbruksbefolkning och övrig befolkning, den 31 december 1945.

') Häri ingå även personer med förmögenhet understigande 1 000 kr.

36

Tab. 22 a. Hushållsmedlemmar tillhörande bestående äktenskap efter familjetyp,
befolkning och stadsbefolkning,

') Se not 2) till tab. 2 a. — 2) Se not ») till tab. 2 a. — 3) De förvärvsarbetande hushållsmedlemmarnas fördelning pil

37

ställning i hushållet och förmögenhet inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsden 31 december 1945.

jordbruks- och öyrig befolkning grundar sig nå deras cgon, ej familjeföreståndarens näringsgren. — 4) Se not till tab. 21a.
12—147 50

38

Tab. 23 a. Hushållsmedlemmar tillhörande övriga familjer efter familjetyp,
bygdsbefolkning och stadsbefolk-

>; Se not -) till Hl>. 2 a.

—

'-; Se not r ; till tab. 2 ii. — ') Se not 3) till tub. 22 a. — 4 ) Se not till tal». 21 a.

39
ställning i hushållet och förmögenhet inom jordbruksbefolkning, övrig landsning, den 31 december 1945.

Tab. 24 a. Familjeföreståndare tillhörande övriga familjer efter antalet barn under 18 år samt inkomst och förmögenhet i kombination inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, år 1945.
40

>) Se not till tab. 21 a.

TABELLER
(SER. B)
innehållande uppskrivna tal
(jfr. texten sid. 1*)

Anm.

Uppskrivna tal, som grunda sig på tal understigande 50
i samplingen, äro satta med kursiva grotesksiffror.

Tab. 1 b. Personhushållens storlek och befolkningens fördelning på personhushåll av olika storlek
och hushållstyp inom landsbygden, städerna och hela riket, den 31 december 1945.

43

44

Tab. 2 b. Medlemmar av familjehushåll efter familjetyp samt hushållsställning inom jord-

i; Su not ') till tab. 2 a. —

2

; Se not 2) till tub. 2 a. — 9 , Se not

3

; till tub. 22 a.

45
bruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, den 31 december 1945.

46

Tab. 3 b. Familjeföreståndare tillhörande familjetyp samboende äkta makar
i kombination, hela riket,

47

efter näringsgren och social klass samt antalet barn under och över 18 år
den 31 december 1945.

48
T A B . 3 B ( f o r t s . ) . F A M I L J E F Ö R E S T Å N D A R E T I L L H Ö R A N D E F A M I L J E T Y P SAMBOENDE ÄKTA
MAKAR E F T E R NÄRINGSGREN OCH SOCIALKLASS SAMT A N T A L E T BARN UNDER OCH
ÖVER 1 8 ÅR I K O M B I N A T I O N , H E L A R I K E T , DEN 3 1 D E C E M B E R 1 9 4 5 .

49
Tab. 4 b. Familjeföreståndare inom övriga familjer efter näringsgren, socialklass
och kön samt antalet barn under och över 18 år i kombination,
hela riket, den 31 december 1945.

50
TAB. 4 B (forts.).

FAMILJEFÖRESTÅNDARE INOM ÖVRIGA FAMILJER EFTER NÄRINGSGREN,
HELA RIKET, DEN

51
SOCIALKLASS OCH KÖN SAMT A N T A L E T BARN UNDER OCH ÖVER
31

DECEMBER

1945.

18 ÅR I

KOMBINATION,

52
Tab. 5 b. Familjeföreståndare och deras hustrur tillhörande familjetyp samboende äkta makar efter ålder och antalet barn dels under, dels över 18 år
inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, den 31 december 1945.

53
Tab. 6 b. Barn ) under 18 år efter kön och ålder samt familjetyp inom
jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, den 31 december 1945.
1

1) Se not 1) till tab. 2 a. — 2) Se not 2) till tab. 11 a.
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Tab. 7 b. Medlemmar av familjehushåll efter kön, ålder och civilstånd med
fördelning på landsbygd och städer, den 31 december 1945.
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Tab. 8 b. Bestående äktenskap efter antalet barn under och över 18 år och familjemedlemmarnas inbördes inkomstförhållanden inom jordbruksbefolkning, övrig
landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, år 1945.

1
) Häri ingå Sven de fal], dä enbart hustrun är inkomsttagare.
äktenskap.

Dessa utgöra 6 304 eller (T4 % av samtliga bestående
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Tab. 9 b. Bestående äktenskap efter familjeföreståndarens yrke, antalet

1) Se not till tub. 8 b.
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barn under 18 år samt makarnas inkomstförhållanden, hela riket, år 1945.
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Tab. 10 b. Hushållsmedlemmar tillhörande bestående äktenskap och övriga familjer
befolkning,

l

) tio not ») till tal). 19 a. —

2

Se not 3) till tab. 22 a. — s . Gifta tillhörande övriga familjer utgörss av ej somfoemle gifta.
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1

efter ställning i hushållet, kön och inkomst ) inom jordbruksbefolkning och övrig
år 1945.

— 4) Se not 3) till tab. 2a.
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Tab. 11 b. Bestående äktenskap efter familjetyp och vardera makens resp. båda
makarnas inkomst inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning
och stadsbefolkning, år 1945.
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Tab. 12 b. Bestående äktenskap efter familjeinkomst I resp. II och antalet barn
under 18 år inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning
och stadsbefolkning, år 1945.

1) Båda makarnas sammanlagda inkomst. — 2) Den sammanlagda inkomsten för makarna och barnen under 18 är.
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Tab. 13 b. Bestående äktenskap efter familjeinkomst I resp. III och hela antalet
hemmavarande barn inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning
och stadsbefolkning, år 1945.

') Se not ') till tab. 12 b. — 2 ; Den sammanlagda inkomsten för makarna, barnen under och över 18 år samt föräldrarna
och svärföräldrarna till familjeföreståndaren. Tabellen redovisar i denna del endast de äktenskap, i vilka ingå antingen barn
över 18 år eller föräldrar (svärföräldrar; eller bådadera.
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Tab. 14 b. Barn under 18 år efter ålder och familjeinkomst I tillhörande bestående
äktenskap inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning
och stadsbefolkning, år 1945.

>) Se not l) till tal). 12 b. — 2) Se not ') till tab. 2 a.
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Tab. 15 b. Bestående äktenskap efter familjetyp och
Anm.

Gruppering verkställd efter 1) familj eföreatandarens inkomst (resp. hustruns, d&r i o n ftr den enda
inkomsten för makarna och barnen under 18 år = 11 samt 4) den sammanlagda inkomsten för ma-

'; I grupperna utan barn över 18 är utgör fördelningen av samtliga äktenskap efter familjeinkomst III summan av för-
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familjeinkomst I, II och III, hela riket, år 1945.
av makarna som är inkomsttagare) = I A, 2) makarnas sammanlagda inkomst = I B, 3) den sammanlagda
kärna, barnen under och över 18 är samt föräldrarna och svärföräldrarna till familjeförestandaren = III.

delningarna efter familjeinkomst I B i gruppen »Föräldrar inga ej» och familjeinkomst III i de tvä övriga grupperna.
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Tab. 16 b. Övriga familjer efter familjeinkomst I resp. II och antalet barn under 18 år
inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, år 1945.

') Se not till tali, lti a.
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Tab. 17 b. Övriga familjer efter familjeinkomst I resp. III och hela antalet hemmavarande
barn inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, år 1945.

J
) Se not till tal). 1C a. — -) Den sammanlagda inkomsten för familjeforeständaren, barnen örer och under 18 är eanit
föräldrarna och svärföräldrarna till familjeforeständaren.
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Tab. 18 b. Bestående äktenskap efter familjeföreståndarens yrke, antalet

v

) Se not ') till tab. 12 h. -

2

) Se not -) till tub. 12 1).
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barn under 18 år samt familjeinkomst I resp. II, hela riket, år 1945.

14—147 50
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Tab. 19 b. Bestående äktenskap efter familjeföreståndarens ålder, familjeinkomst I
befolkning och stads-

') Inkomstfördelningen arser beträffande äktenskap «tan barn under 1H hr familjeinkomst T, beträffande övrig-a äktenskap
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resp. II samt antalet barn under 18 år inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning, år 1945.

familjeinkomst II, se not ') och 2) till tab. 12 It.
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Tab. 20 b. Familjeföreståndare, deras hustrur, barn över 18 år samt föräldrar tilloch övrig befolk-

') So not ') till tal). 1 y ii. — -) Se not 2 ) till tal). 19 a. — 3) Av de i tab. 2 b redovisade familjeförestandavna ba bär
till tab. 2 a.
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1

hörande bestående äktenskap efter kön, ålder och inkomst ) inom jordbruksbefolkning
ning, år 1945.

icke medräknats samboende icke gifta män ovh kvinnor ined gemensamma barn. — 4) Se not x) till tab. 2 a. — tj Se not 2
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Tab. 21 b. Bestående äktenskap efter familjetyp och makarnas förmögenhetsförhållanden inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning, den 31 december 1945.

75

'1 Häri ha inräknats do fall. d<1 enbart hustrnn är förmögenhetsägare. — 2; Se not till tab. 21 a.

76

Tab. 22 b. Familjeföreståndare inom bestående äktenskap efter antalet barn under
landsbygdsbefolkning och

l

) Se not till tab. 21 a.
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18 år samt inkomst och förmögenhet i kombination inom jordbruksbefolkning, övrig
stadsbefolkning, år 1945.
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Bilaga 1.

Instruktion
för codesättning rörande hushåll.
De för utskrivningen av code nr 53—60 erforderliga uppgifterna hämtas i huvudsak från primärlista 2, kol. 4—8, och coden utskrives i resp. kol. 10 och 11 å listan.
Hushåll. Coden är fyrsiffrig och anger i ordning hushållets typ (1 siffra), personens ställning i hushållet (1 siffra) samt hushållets sammansättning (2 siffror).
Avgörande för bestämningen av hushållets typ äro i första hand de uppgifter,
som i kol. 4 finnas meddelade angående hushålls- och familjeställningen och den
avgränsning medelst klämmer, som där gjorts av hushållen. Den första skiljelinjen
går mellan personer, som äro upptagna såsom ensamstående (utan klämmer) och
personer, som äro förtecknade inom klämmer, d. v. s. bilda hushåll av något slag.
Bland hushållen kunna särskiljas två huvudtyper, dels anstaltshushåll, dels vanliga
personhushåll.
A n s t a l t s h u s h å l l e n utgöras av sjukhus, ålderdomshem, kaserner och liknande inrättningar. Som regel äro de inom dessa hushåll förtecknade personerna
att betrakta såsom ensamstående. Finnes inom ett anstaltshushåll upptaget ett
personhushåll (t. ex. en familj bestående av föräldrar och barn), räknas sistnämnda
hushåll såsom fristående och codesättes i enlighet med de principer, som gälla för
personhushållen.
Bland p e r s o n h u s h å l l e n särskiljas 1) familjehushåll i egentlig mening och
2) övriga personhushåll. Till f a m i l j e h u s h å l l räknas alla bestående äktenskap
samt vidare andra hushåll, vari ingå personer, som räkna släktskap till huvudpersonen i rakt upp- eller nedstigande led. Bland kombinationer i detta avseende må
såsom exempel nämnas: man + hustru; man + hustru + barn (minderåriga eller
vuxna); man + hustru + barn + föräldrar till mannen eller hustrun; ogift
eller förut gift man, resp. kvinna jämte tillhörande barn eller föräldrar
(svärföräldrar); ej sammanboende äkta make jämte tillhörande barn eller
föräldrar. Med äkta makar jämställas även de fall, då man och kvinna sammanbo
med gemensamma barn utan att vigsel ägt rum. I familjehushållet kunna dessutom
ingå medlemmar, som icke tillhöra den ovan angivna familjegemenskapen, t. ex. annan släkting till familjen, hembiträden eller andra hushållstjänare. — Även » ö v r i g a
p e r s o n h u s h å l l » kunna bildas av personer, som räkna släktskap med varandra,
ehuru denna är av annat slag än ovan angives, såsom t. ex. i fråga om två syskon,
som bo tillsammans. Till dessa hushåll räknas vidare alla de fall, då personer utan
släktskap med varandra bilda hushållsgemenskap. Såsom allmän regel gäller, att
inom denna hushållstyp kombinationen föräldrar + barn icke kan ingå. I detta
sammanhang må erinras om att enligt vid mantalsskrivningen gällande regler,
vilka regler varit vägledande vid pastorsämbetenas avgränsning av hushållen, till
hushållet skola räknas förutom föreståndaren och hans familjemedlemmar även
hushållstjänare och inackorderingar. Annan inneboende räknas däremot icke såsom
ingående i hushållet.
Består ett hushåll av två eller flera familjer, t. ex. en gift son eller dotter
som med familj innebor hos sina föräldrar, behandlas varje familj som fristående
hushåll. En åldrig far eller mor, som bor hos en gift son eller dotter, räknas alltid
såsom ingående i dessas familj.
Första siffran
Beteckningen för hushållstypen
följande:

(företa siffran) är i anslutning till ovanstående
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I.

IL

Ensamstående person, fristående person ingående i anstaltehushåll samt
person ingående i »övriga personhushåll» ( = person ej ingående i familjehushåll)
Person, tillhörande familjehushåll, vari ingå
a) akta makar (med eller utan barn) jämte föräldrar (svärföräldrar) ..
b) äkta makar (med eller utan barn) men ej föräldrar (svärföräldrar)..
c) ensamstående man (förut gift, ogift, ej samboende gift) med hemmavarande barn och föräldrar (svärföräldrar) eller med enbart föräldrar
d) ensamstående man (förut gift, ogift, ej samboende gift) med hemmavarande barn men ej föräldrar (svärföräldrar)
e) ensamstående kvinna (förut gift, ogift, ej samboende gift) med
hemmavarande barn och föräldrar (svärföräldrar) eller med enbart
föräldrar
f) ensamstående kvinna (förut gift, ogift, ej samboende gift) med
hemmavarande barn men ej föräldrar (svärföräldrar)

=0
= 1
=2
=3
=4
=5
=6

Coden utsattes för samtliga i ett hushåll ingående medlemmar. Ett hembiträde
inom gruppen »övriga personhushåll» erhåller sålunda beteckningen 0, ett barn
eller ett hembiträde tillhörande ett familjehushåll, bestående exempelvis av en
änkling jämte hemmavarande barn och åldrig moder, beteckningen 3 etc. Beteckningarna 1, 3 och 5 utsättas oberoende av om mer än en av föräldrarna eller svärföräldrarna till familjeföreståndaren ingå i hushållsgemenskapen.
Andra siffran
För codens andra siffra (personens ställning i hushållet) användes följande
beteckningssätt:
I. Person ej tillhörande familjehushåll
Hembiträden, hushållerskor, barnsköterskor
=0
Övriga personer
=1
II.

Person tillhörande familjehushåll
y

Familjeföreståndare i hushåll bestående av två personer
i

»

»

»

»

» tre

»

—-2

=~
3

etc.
y

Familjeföreståndare i hushåll bestående av tio eller flera personer
Familjeföreståndarens hustru (eller kvinna med vilken huvudpersonen
sammanbor)
Barn under 18 år (födda 1928 eller senare) till familjeföreståndaren
eller hans hustru
Barn över 18 år (födda 1927 eller tidigare) till familjeföreståndaren
eller hans hustru
Med barn jämställda under 18 år
»
»
»
över 18 »
Föräldrar (eller svärföräldrar) till familjeföreståndaren
Hembiträden, hushållerskor, barnsköterskor
Övriga hushållsmedlemmar

=—
= 2
=3
= 4
—5
=6
= 7
=8
=9

Såsom familjeföreståndare i bestående äktenskap räknas mannen. Familjeföreståndare inom övriga familjer är den, som med hänsyn till ålder och utövad yrkes-
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verksamhet kan anses i första hand företräda familjen i olika angelägenheter. Där
en åldrig far eller mor, som icke längre utövar yrkesverksamhet, sammanbor med
en medelålders ensamstående son eller dotter, vilka utöva självständig yrkesverksamhet, bör sonen eller dottern räknas såsom familjeföreståndare. Anteckningarna
i församlingsboksutdraget om yrke, pensionsförhållanden, arbetsoförmåga och lyte
kunna vara vägledande i vissa fall vid urvalet av familjeföreståndare. Är fallet
tveksamt, rådfrågas ledningen. Där en familj består av icke gift man och icke gift
kvinna och deras gemensamma barn, utsattes såsom framgår av det föregående,
för kvinnan samma codebeteckning som för hustru d. v. s. 2 i andra siffran. •—
Till med barn jämställda räknas fosterbarn, adoptivbarn sam+. i enstaka fall även
ett hemmavarande barnbarn, nämligen då vårdnaden om barnet kaa antagas åvila
familjeföreståndaren eller hans hustru, t. ex. en dotterson u. ä., där modern vistas
på annan ort.
Codens två sista siffror angiva hushållets sammansättning och ha följande innebörd:
Tredje siffran
I. Person ej tillhörande familjehushåll
Tillhörande anstaltshushåll
= y
»
annat hushåll, bestående av
en person
=1
två personer
= 2
tre personer
=3
etc.
tio eller flera personer
, ;.. = x
II. Person tillhörande familjehushåll
Tillhörande hushåll utan barn (inkl. jämställda) under 18 år
=0
»
»
med ett barn under 18 år
=1
»
»
» två »
»
18 »
= 2
etc.
Tillhörande hushåll med tio eller flera barn under 18 år
=x
Fjärde siffran
I. Person ej tillhörande familjehushåll
— = y
II. Person tillhörande familjehushåll
Tillhörande hushåll utan barn (inkl. jämställda) över 18 år
=0
»
t> med ett barn över 18 år
=1
»
»
» två »
» 18 »
=2
etc.
Tillhörande hushåll med tio eller flera barn över 18 år
= x
Coden utsattes för samtliga i ett hushåll ingående personer.
Exempel.
Är föreståndaren i ett familjehushåll änkling, och ingå i hushållet två barn
under 18 år, ett barn över 18 år, föreståndarens far samt ett hembiträde, d. v. s.
y
tillsammans 6 personer, erhåller familjeföreståndaren följande code 3—'^"-21.
Coden för hembiträdet i samma familj blir 3—8—21. Ett hembiträde i ett hushåll,
bestående av inalles 5 personer, där icke någon medlem räknar släktskap med
annan medlem i upp- eller nedstigande led, erhåller som code: 0—0—5y. För de
andra medlemmarna av detta hushåll blir coden 0—1-—5y.
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Bilaga 2.

Instruktion
för codesättning rörande inkomst- och förmögenhetsuppgifter å primärlista 3.
Primärmaterialet utgöres av de uppgifter, som av länsstyrelserna meddelats i
kol. 10—16 å primärlista 31). Då uppgifterna avse beskattningsförhållanden, saknas
för ett stort antal å listan upptagna personer, framför allt minderåriga och en del
familjemedlemmar, anteckning i dessa kolumner.
De arbetsuppgifter, beträffande vilka denna instruktion ger anvisningar, sönderfalla i tre olika moment, dels en allmän granskning av uppgifterna, dels en uträkning och ett införande av vissa ekonomiska data å listorna, dels dessutom utsättandet av codebeteckningar för att utmärka familjernas ekonomiska struktur
med hänsyn till de enskilda medlemmarnas ekonomiska ställning. De tre nämnda
arbetsuppgifterna skola likväl icke behandlas fristående från varandra utan tagas
upp samtidigt i samband med den successiva genomgången av de å listorna upptagna personerna, resp. familjerna.
Innan listorna länmas ut för preparering, skall första sidan för länets resp. landsbygd och städer förses med nedan angivna anteckningar, vilka anteckningar skola
göras med blyerts å härför reserverade platser i listans kolumnhuvud.
Kol. 17. Taxerat belopp II (Tiotal kronor).
Kol. 18. Förmögenhet (Tusental kronor) (se nedan!).
Kol. 19. Familjeinkomst I, II och III.
Kol. 20. Inkomstens sammansättning.
Kol. 21. Förmögenhetens sammansättning.
Granskningen av uppgifterna inskränker sig till en allmän översyn, att icke
uppenbara ofullständigheter och felaktigheter föreligga. Finnes belopp infört i
kol. 11, måste även belopp återfinnas i kol. 12; omvänt gäller däremot ej samma
regel. Beloppet i kol. 12 får ej understiga beloppet i kol. 11, men kan väl vara
lika med eller överstiga detta senare. Påträffas belopp understigande 600. kronor
i kol. 12 rådfrågas ledningen. Anteckning i kol. 13 bör alltid finnas för person med
uppgift om nettoinkomst i kol. 12. Beskattningsbara beloppet i kol. 16 skall alltid
understiga i kol. 15 angivet taxerat belopp (för äkta makar dessas sammanlagda
taxerade belopp). Där i kol. 15 taxerat belopp finnes angivet för vardera maken,
skall i kol. 16 endast ett beskattningsbart belopp finnas angivet, gemensamt för
båda makarna.
Kol. 17.
Den första kolumn, vari anteckning skall göras, är kol. 17. Endast sammanboende äkta makar, d. v. s. makar, som i kol. 5 äro förda under samma
bostadsbeteckning, samt de mera undantagsvis förekommande fall, då familjen
består av icke gift man och kvinna samt deras gemensamma barn, beröras av
dessa anteckningar. I sistnämnda fall har den kvinnliga kontrahenten sifferbeteckningen 2, d. v. s. samma beteckning som för hustru, i andra siffran (personens
ställning i hushållet) av den hushållscode, som finnes införd i kol. 10 å primärlista 2. Vid materialets bearbetning jämställas den ifrågavarande familjetypen
med ett bestående äktenskap, och samtliga i instruktionen meddelade anvisningar,
') Kol. 10 avser antal barn, för vilka familjeavdrag äger rum; kol. 11 inkomst av tjänst
eller tillfällig förvärvsverksamhet; kol. 12 sammanräknad nettoinkomst; kol. 13 antagen
yrkesbeteckning för den skattskyldige; kol. 14 medgivna allmänna avdrag; kol. 15 taxerat
belopp och kol. 16 beskattningsbart belopp.
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som röra beteckningssättet m. m. för äkta makar, gälla, där icke annorlunda sägs,
även kontrahenterna inom en sådan familj. Att observera är vidare att äkta makar,
som i egenskap av »föräldrar» eller »svärföräldrar» (beteckningen 7 i hushållscodens andra siffra) båda samtidigt ingå som medlemmar av samma familj, i fråga
om anteckningarna i kol. 17, 18 och 21 skola behandlas som andra äkta makar,
d. v. s. som en familjeföreståndare och hans hustru.
I de fall, då i kol. 15 taxerat belopp finnes redovisat för hustrun (kvinnliga
kontrahenten), uträknas, i den mån även för mannen taxerat belopp finne» angivet,
kontrahenternas sammanlagda taxerade belopp i tiotal kronor (nollan bortfaller)
och utsattes för mannen i kol. 17; har mannen ej taxerat belopp, utsattes hustruns
(kvinnliga kontrahentens) taxerade belopp (i tiotal kronor) för mannen i kol. 17
med beteckningen y ovanför sista siffran. -— För hustrun (kvinnliga kontrahenten)
utsattes, oavsett om hon själv har taxerat belopp eller ej, mannens taxerade belopp
(likaledes i tiotal kronor) i kol. 17; har mannen ej något taxerat belopp, utföres
anteckningen med 0.
Kol. 18.
I kol. 18 sker redovisning av det förmögenhetsbelopp (i tusental kronor), som enligt inkomstlängdens uppgifter tillkommer de å listorna upptagna personerna. För varje person undersökes, om summan av taxerat belopp (kol. 15) och
medgivna allmänna avdrag (kol. 14) överstiger sammanräknad nettoinkomst (kol.
12), i vilket fall det överskjutande beloppet anger Vioo av den behållna förmögenheten. Ifrågavarande belopp med utelämnande av entalssiffran, som alltid är en
nolla, införes i förekommande fall i kol. 18. Där fråga är om bestående äktenskap
(även samboende »föräldrar») eller därmed jämförlig familjetyp (jfr det föregående) och båda kontrahenterna redovisa förmögenhet, införes för vardera kontrahenten det egna förmögenhetsbeloppet, men därjämte tillkommer följande, över
det för mannen i kol. 18 angivna beloppet, införes kontrahenternas sammanlagda
förmögenhet med beteckningen s framför (t. ex. s 36), varjämte under det för
makarna i kol. 16 angivna gemensamma beskattningsbara beloppet införes mannens
förmögenhetsbelopp med beteckningen f framför (t. ex. f 22), avsett att sedermera
ingå på hustruns individualkort; i senare fallet sker införandet likväl endast, när
fråga är om äkta makar.
Kol. 21.
I anslutning till förmögenhetsbeloppens uträknande och införande verkställes en codesättning, som för de bestående äktenskap (även samboende »föräldrar») och därmed jämställda familjer (jfr det föregående), inom vilka endera
eller bådadera av kontrahenterna redovisa förmögenhet, anger vilka kontrahenter,
som äro förmögenhetsägare. Coden införes för båda kontrahenterna tillhörande
ovan angivna familjetyper samt utsattes i kol. 21.
Beteckningssättet är följande, varvid, när båda kontrahenterna redovisa förmögenhet, klassificeringen här nedan sker efter det sammanlagda förmögenhetsbeloppet, vilket finnes infört i kol. 18 (s-beteckning).
Förmögenhet:
under 5 000 kr.

Endast mannen redovisar förmögenhet
=0
Endast hustrun (kvinnliga kontrahenten) redovisar förmögenhet
= 1
Båda kontrahenterna redovisa förmögenhet
=2

Förmögenhet:
5 000—20 000 kr.

Endast mannen redovisar förmögenlut
=3
Endast hustrun (kvinnliga kontrahenten) redovisar förmögenhet
—4
Båda kontrahenterna redovisa förmögenhet
=5
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Förmögenhet:
Endast mannen redovisar förmögenhet
=6
20 000—100 000 kr. Endast hustrun (kvinnliga kontrahenten) redovisar förmögenhet
= 7
Båda kontrahenterna redovisa förmögenhet
=8
Förmögenhet:
Endast mannen redovisar förmögenhet
=9
minst 100 000 kr. Endast hustrun (kvinnliga kontrahenten) redovisar förmögenhet
= x
Båda kontrahenterna redovisa förmögenhet
= y
Kol. 19 och 20.
Kol. 19 och 20 äro avsedda att användas' för uppgifter, som karakterisera
den ekonomiska ställningen (familjeinkomsten) för familjen betraktad såsom
enhet. Samtliga uträkningar ske på grundval av uppgifterna om sammanräknad
nettoinkomst i kol. 12. Tre olika typer av familjeinkomst (I, II och III)
särskiljas härvid, och samtliga tre typer kunna ibland samtidigt förekomma
för en och samma familj. Första åtgärden i detta sammanhang är att konstatera,
huruvida ett s. k. familjehushåll föreligger samt huru detta är sammansatt. Vägledande i detta avseende är den hushållscode, som finnes införd i kol. 10 å lista 2
och de anvisningar, som härutinnan meddelas i instruktion för hushållscoden.
Det bör observeras, att i ett familjehushåll familjeföreståndaren jämte övriga
medlemmar alltid har någon av beteckningarna 1—6 i hushållscodens första siffra.
Kol. 19. Familjeinkomst I utgöres av den sammanlagda inkomst, som redovisas
av kombinationen man + hustru (kvinnlig kontrahent), varvid likväl undantages
den kombination, där kontrahenterna utgöras av »föräldrar» (jfr det föregående).
Anteckning om familjeinkomst göres, även om ingendera eller endast endera av
kontrahenterna redovisar sammanräknad nettoinkomst. Familjeinkomst I skall uträknas och utsättas för samtliga familjer, där familjeföreståndaren i första siffran
av hushållscoden har beteckningen 1 eller 2, d. v. s. samtliga familjer, i vilka
man + hustru (kvinnlig kontrahent) utgöra huvudpersonerna. Beloppet (utan utelämnande av nollan i entalssiffran) införes i kol. 19 å den rad, där mannen är
upptagen. Anteckningen har följande form: I O1), I 4560 etc.
Familjeinkomst II utgöres av den sammanlagda inkomst, som redovisas av kombinationen familjeföreståndare (ogifta, gifta, förut gifta) -f eventuell hustru (kvinnlig kontrahent) + barn under 18 år (födda 1928 eller senare), och anteckningen
härom utföres oavsett om inkomst saknas för en eller flera av de ovan angivna
familjemedlemmarna. Familjeinkomst II skall uträknas och utsättas för samtliga
familjer, där familjeföreståndaren i första siffran av hushållscoden har någon av
beteckningarna 1—6 och samtidigt i tredje siffran av samma code någon av beteckningarna 1—9 eller x, samt rör i anslutning härtill familjehushåll, i vilka ingå
barn under 18 år. Beloppet införes i kol. 19 å den rad, där familjeförteståndaren är
upptagen, eller, därest å denna rad redan redovisats ett belopp för familjeinkomst I,
under detta sistnämnda belopp. Anteckningen har formen: II 0, II 9480 ete.
Familjeinkomst III utgöres av den sammanlagda inkomst, som redovisas av
kombinationen familjeföreståndare (ogift, gift, förut gift) + eventuell hustru (kvinnlig kontrahent) + barn (under och över 18 år) + föräldrar (svärföräldrar), och
anteckning härom utföres oavsett om inkomst saknas för en eller flera av de ovan
angivna familjemedlemmarna. I ett specialfall har familjeinkomst III en vidare
innebörd än ovan angivits, nämligen när fråga är om en »övrig» familj (ej bestående
äktenskap), i vilken förutom »föräldrar» (svärföräldrar) även syskon till familjeföreståndaren ingå. Också syskonens inkomst inräknas då i familjeinkomst III.
Familjeinkomst III skall uträknas och utsättas för samtliga hushåll med undantag
av dem, där familjeföreståndaren har (frånsett 0) beteckningen 2, 4 eller 6 i första
') Ingen av makarna redovisar inkomst i kol. 12.
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siffran av hushållscoden och samtidigt 0 i fjärde siffran, d. v. s. skall uträknas
för alla familjer, i vilka ingå barn över 18 år eller föräldrar eller bådadera. Beloppet införes i kol, 19 å raden för familjeföreståndaren eller, om
anteckning här finnes införd för familjeinkomst I eller II eller bådadera, under
dessa belopp. Anteckningen har formen: III 0, III 10470 etc.
Kol. 20. I omedelbar anslutning till uträknandet och införandet av uppgifterna
om familjeinkomsterna I, II och III i kol. 19 verkställes i kol. 20 en codesättning,
som utmärker, huru de olika familjeinkomsterna äro sammansatta, d. v. s.
utmärker, vilka familjemedlemmar, som ingå och ej ingå som inkomsttagare
i resp. familjeinkomster. Coden är tvåledig, varvid första siffran anger sammansättningen av familjeinkomsterna I och II och andra siffran, som skiljes åt från
den första medelst ett tvärstreck, anger sammansättningen av familjeinkomst III.
För varje i kol. 19 angiven familjeinkomst eller kombination av familjeinkomster
skall häremot svarande oodebeteckning med två siffror införas i kol. 20 (rörande
undantag härifrån, se det följande). Coden införes för samtliga medlemmar (2—9
och y i hushållscodens andra siffra d. v. s. även hembiträden m. fl.) i det hushåll,
för vilket familjeinkomsten uträknats.
Kodifieringen i kol. 20 kan antingen uppdelas på sådant sätt, att codens första
siffra införes i omedelbar följd till uträknandet och införandet av familjeinkomsterna I och II i kol. 19 och codens andra siffra i anslutning till motsvarande
uträkning av familjeinkomst III, eller göras i ett sammanhang, sedan uppgift om
samtliga familjen tillkommande familjeinkomster införts i kol. 19.
Codens första siffra.
Anteckningarna om familjeinkomsterna I och II i kol. 19
kunna avse: endast I, endast II eller både I och II. Därjämte tillkommer det specialfall, då både I och II saknas för vederbörande familjehushåll. Här nedan angivna
codebeteckningar äro tillämpbara i samtliga dessa fall, varvid, när fråga är om
tredje fallet (både I och II), siffran karakteriserar båda familjeinkomsterna samtidigt.
Med hänsyn till codens beskaffenhet är det erforderligt att före beteckningens
införande särskilja de två olika typer av familjehushåll, som kunna förekomma,
nämligen 1) bestående äktenskap, vilka igenkännas på att familjeföreståndaren i
hushållscodens första siffra har beteckningen 1 eller 2, samt 2) övriga familjer, där
familjeföreståndaren i samma siffra har någon av beteckningarna 3—6. Till den
första gruppen hänföres också kombinationen icke gift man och kvinna med gemensamma barn (jfr det föregående). Inom den andra gruppen (övriga familjer) kräver
den familjetyp, som förutom »föräldrar.» (svärföräldrar) även inrymmer syskon
till familjeföreståndaren, särskild codebeteckning berörande såväl den första som
andra siffran (se det följande). Beteckningssättet inom grupp 1) är följande.
Bestående äktenskap.
Intet barn under 18 år f Mannen och hustrun sakna båda inkomst
ingår i familjen resp. J
»
har inkomst men hustrun saknar
intet barn under 18 år
»
saknar inkomst men hustrun har
har inkomst
l
»
och hustrun ha båda inkomst
[
»
och hustrun sakna båda inkomst
Ett barn under 18 år ]
»
har inkomst men hustrun saknar
har inkomst
)
»
saknar inkomst men hustrun har
{
y
och hustrun ha båda inkomst
»
och hustrun sakna båda inkomst

I

»
»
»

har inkomst men hustrun saknar
saknar inkomst men hustrun har
och hustrun ha båda inkomst

=0
=1
=2
=3
=4
=5
=6
=7
=8

=9
= x
= y
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H ä r är a t t observera, a t t för det fall barn under 18 år saknas, någon av beteckningarna 0—3 komma till användning.
Inom grupp 2) har första siffran följande innebörd.
Övriga familjer (familjeinkomst I utsattes ej). 1 )
Intet barn under 18 år Huvudperson b a r inkomst .. = 1
ingår i familjen
»
saknar inkomst = 2
Intet barn under 18 år
»
har inkomst .. = 3
h a r inkomst
»
saknar inkomst = 4
Ett barn under 18 år
»
har inkomst .. = 5
har inkomst
»
saknar inkomst = 6
Två eller flera barn under
»
har inkomst .. = 7
18 år h a inkomst
»
saknar inkomst = 8

(Familjeinkomst II
kan ej förekomma)

H ä r uppträder e t t specialfall, nämligen då för ett familjehushåll
(1—6 i hushållsoodens första siffra) icke finnes införd i kol. 19 vare sig familjeinkomst I eller II.
Fallet rör en »övrig» familj, i vilken icke ingår något barn under 18 år. Familjeinkomst I har ej u t s a t t s för »övriga» familjer och icke heller familjeinkomst I I förekommer i detta speciella fall, då sistnämnda inkomst endast uträknas för familjer,
vari ingå barn under 18 år. Första siffran för hushållsmedlemmarna blir då 1 eller
2, beroende på om familjeföreståndaren har inkomst eller ej (se ovan). Beträffande
första siffran är vidare a t t observera, att i det förut omnämnda fall, då en »övrig»
familj inrymmer förutom föräldrar (svärföräldrar) även syskon till familjeföreståndaren dubbel codebeteckning skall utsättas, nämligen förutom sifferbeteckning
y
enligt ovanstående schema även y-beteckning (t. ex. — ), och detta oberoende av
om syskonen äro inkomsttagare eller ej.
Codens andra siffra.
Karakteriseringen av sammansättningen av familjeinkomst I I I genom codens andra siffra har kunnat begränsas till a t t gälla de familjemedlemmar, som utgöras av barn över 18 år och föräldrar (svärföräldrar), eftersom
de andra familjemedlemmarnas inkomstförhållanden framgå av codens första siffra.
Där för ett familjehushåll någon familjeinkomst I I I icke finnes angiven i kol. 19,
erhålla samtliga hushållsmedlemmar i andra siffran beteckningen y.
Codebeteckningarna framgå av följande schema, varvid bland föräldrar även
inbegripas svärföräldrar.
À. Inga föräldrar ingå i familjen.
Intet barn över 18 år har inkomst
= 0
Ett
»
» 18 » »
»
= 1
Två eller flera barn över 18 år ha inkomst
= 2
B. Intet barn oyer 18 år ingår i familjen.
Ingen av föräldrarna har inkomst
= 3
Någon »
»
»
»
= 4
C. Både barn över 18 år och föräldrar ingå i familjen.
Intet barn över 18 år
Ingen av föräldrarna har inkomst
= 5
har inkomst
Någon »
»
»
>••
= 6
Ett barn över 18 år
Ingen »
»
»
»
= 7
har inkomst
Någon »
»
»
»
= 8
Två eller flera barn över Ingen »
»
»
»
= 9
18 år ha inkomst
Någon »
»
»
»
= x
') Anmärkas bör, att i den föreliggande berättelsen oberoende av reglerna för codesättningen samtliga övriga familjer ha grupperats efter familjeföreståndarens inkomst, som
därvid betecknats familjeinkomst I.
15 — 147 50
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Beträffande »övrig» familj med föräldrar och syskon till familjeföreståndaren
såsom medlemmar (jfr det föregående) utsattes dubbel codebeteckning (t. ex. — )
för det fall, att någon eller några av syskonen äro inkomsttagare.

Därest vid listornas ifyllande någon kolumn icke skulle vara disponibel för avsedd anteckning till följd av annan av länsstyrelsen införd anteckning i kolumnen,
göres anmälan härom till ledningen.

