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NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde den 27 januari 1937

Ordförande: Riksbankschefen J. R o o t h.

Statsrådet E. Wigforss höll föredrag om

Den nya budgeten
Det kan som vanligt icke bli tal om att på detta stadium av budgetdiskussionen meddela något till innehållet nytt för mina åhörare.
Om en sådan inledning som denna skall ha någon mening, måste den
därför gå ut på att försöka lägga.upp de huvudpunkter, om vilka en
diskussion kan röra sig. Möjligen kan man också på grundval av
den hittills förda diskussionen söka göra dessa huvudpunkter något
klarare.
Vid b'edömandet aven budget för ett nästkommande år kan man
anlägga två olika synpunkter. Den ena är, huruvida man vid utarbetandet av denna budget har bedömt det ek-onomiska läget riktigt för
det närmaste budgetåret, vilket i praktiken betyder, huruvida man
bedömt inkomstutvecklingen på riktigt sätt. Den andra synpunkten
gäller det sätt, varpå man ämnar använda de inkomster, som komma
att flöda in. Frågan om utgifternas höjd och om deras fördelning och
därmed ocks~ frågan om skatternas höjd är tydligen den mera materiella sidan av budgetens innehåll.
Den här angivna indelningen är ju fullt logisk, vilket icke alltid
behöver vara en förtjänst, men den är på samma gång också, skulle
jag tro, en indelning, som i nuvarande läge spelar en ganska viktig
roll. Den första synpunkten, nämligen frågan om huruvida man har
bedömt det ekonomiska läget riktigt, rör sig väsentligen om vad man
sl{ulle kunna kalla för det finanspolitiska läget på kort sikt, under
det att den andra synpunkten, frågan Oln budgetens innehåll, drar upp
frågan om budgetutsikterna på längre sikt.
Jag skall här först taga upp den förstnämnda synpunkten. Den allmänna uppfattningen är ju den, att läget för närvarande är gott och
antagligen även under det närmaste året kommer att vara gott. Man
1 -

Nationalek. För. Förh. 1937.

2

NATIONALEKONOMISKA }'ÖRENINGEN DEN 27 JANUARI 1937

kan alltid mot denna uppfattning invända, att ingen vet vad som kan
hända. När man emellertid skall göra upp en budget, kan man icke
låta en dylik osäkerhetsfaktor inverka på det sättet, att man låter
bli att taga ståndpunkt. Man måste välja. Det är på samma sätt som
när man skall draga en svart eller en vit kula. Risken för det ena är
lika stor som utsikten för det andra, och man måste välja. Därför
lönar det sig icke från eventuella oppollenters sida att säga, att man
har bedömt läget alltför optimistiskt. Man måste välja åt vilken sida
man tycker, att balansen lutar, och det förefaller avgjort att vara på
·det sättet, att balansen lutar åt det hållet, att inkomsterna komma
att flöda ganska rikligt på det sätt, som blivit förutsatt i budgetiörslaget.
Sannolikh'eten för att så kommer att b'li fallet ökas ju därigenom,
att dessa inkomster delvis redan äro kända. Hela den del av statens
inkomster, som belöper på inkomstskatterna, är ju beroende på result.atet av 1936 års arbete, som redan är känt. Vi ha vidare i. budgeten
vissa inkomstposter, som äro ganska trögrörliga, för att nu använda
ett modernt uttryck i denna Nationalekonomiska förening. Våra
största konsumtionsskatter - på sprit, malt och tobak ~ röra sig
ganska sakta upp och ned. Samma sak gäller också om inkomsterna
från vissa av affärsverken. Telegraf- eller rättare sagt telefoninkomsterna ha ju gått med sin egen ström genom havet genom att ökas
undan för undan till och med under den svåraste krisen, och det finns
väl ingen anledning att tro, att där skall uppstå någon omsvängning.
Även vattenfallsverket lämnar ganska konstanta överskott, och icke
heller inkomsterna från postverket förete några stora variationer. De
osäkra inkomsterna, som hastigt kunna slå åt ena eller andra hållet,
~ro överskottet från domänverket, vilket dock spelar en ganska underordnad roll, överskottet från Statens järnvägar, vilket spelar större
roll, och framför allt tullinkomsterna. Det är tydligt, att om. det under
nästkommande budgetår skulle inträffa sådana händelser, att vårt
land bleve avstängt från import, skulle tullinkomsterna gå kraftigt
tillbaka. Däremot är samma resultat kanske icke lika säkert, om det
skulle bli krig i Europa, ty ingen vet hur det skulle komma att verka
på importen. Bortsett från .sådana eventualiteter torde man emellertid ha anledning säga, att utsikterna för att inkomsterna under nästföljande budgetår skola motsvara de nu ställda förväntningarna få
anses vara ganska stora. Jag vill därtill' endast lägga den anmärkningen, att även med den utgångspunkten äro inkomsterna räknade relativt. försiktigt.
. N aturligtvis kan man tänka sig, att det under nästkommande bud-:getår skall komma att inträffa ett .mycket våldsamt omslag i den eko-:-
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Domiska konjunkturen. I den mån man räknar med att detta omslag
skall komma utifrån, ha vi ju ingen makt över det, och då kan också
var och en bedöma saken som han vill. Jag kan endast upprepa vad
som skrivits i finansplanen, nämligen att de flesta, som oroat sig för
·ett snabbt omslag, knutit denna sin oro icke vid inre svenska förhållanden utan nä~mast tänkt på hur det kan komma att gå i vissa andra
länder, där man kan få en våldsam högkonjunktur på grund av rustningslån o. dyl., vilket skulle kunna påskynda ett omslag. Även i det
fallet torde det väl emellertid vara sannolikt, att det kommer att dröja
någon tid, och jag tror därför icke Ileiler, att man på den punkten
behöver hysa så stor oro.
En helt annan sak är det, om man eventuellt skulle finna det vara
lämpligt att vidtaga åtgärder för att dämpa den nuvarande konjunkturen eller till och med för att åstadkomma en lågkonjunktur. Även
om jag icke tror, att den fö~fattare, som nyligen talade om att det var
önskvärt, att krisen kom så snart som möjligt, själv avsåg, att han
skulle tagas alldeles bokstavligt, så kan man kanske, om man .hyser
den meningen, att en kris blir svårare, ju längre en högkonjunktur
varat, göra gällande, att det vore bäst att skynda på att skapa en kris
fortast möjligt. Jag tror nu icke, att det är så många, som hysa en
sådan mening, vilket dock icke behöver b'etyda,' att den skulle vara
oriktig - i det sammanhanget får man nog icke räkna med majoriteter - men jag skulle vilja framhålla, att denna uppfattning stämmer rätt väl överens med den, som väl får anses vara den mest godtagna, nämligen att ju högre en konjunktur stiger, desto värre måste
den följande krisen bliva. »Ju högre fjällets topp, desto brantare därunder.» Denna uppfattning innebär tydligen ett överförande utan
vidare aven bild från naturen på de ekonomiska konjunkturväxlingarna, som många kanske anse vara alldeles självklar, men som jag
icke utan vidare vågar dela. Erfarenheten synes mig ick·e ge vid handen, att därför att en högkonjunktur varat längre och stigit högre,
måste utan vidare den följande lågkonjunkturen bli så mycket svårare. Vi kunna ju tänka på de två sista svåra kriser, som vi haft, nämligen dels den relativt snabbt övervunna krisen efter den våldsamma
inflationskonjunkturen under kriget, dels den senaste långvariga och
svåra kris, som följde efter det långsamma prisfallet under 1920-talet,
då det knappast var förrän efter krisens utbrott, som man kom underfund med att man hade haft en högkonjunktur.
Åven ur denna synpunkt skulle jag därför tro, att man icke har så
stor anledning att omedelbart gripa till åtgärder, som skulle radikalt ändra de förhållanden, som nu råda i vårt land. Jag skall icke
ytterligare gå in på denna sak. Om det från annat håll anses lämp-

4

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN 27 JANUARI 1937

ligt att taga upp den, kan det ju ge anledning till diskussion, men det.
vore kanske lämpligare, om den diskussionen finge helt röra sig om.
frågan om det nuvarande konjunkturläget och hur det skall behandlas.
Om man således förutsätter, att ett hastigt konjunkturomslag icke
kommer att ske, att vi icke bliva avskurna från import o. s. v., så
förefaller det, som om bedömandet av budgetläget icke kan bli stort
annorlunda än som skett i den nu framlagda finansplanen. En h·elt
annan sak är naturligtvis frågan om budgetens innehåll. I det avseendet skall jag först be att få klara upp ett par saker rörande skatterna, som i den förda diskussionen nog delvis åtminstone ha, om
icke blivit missuppfattade, så dock givit anledning till missförstånd.
Det är klart, att med det nuvarande konjunkturläget, med de inkomster, som vi nu ha, och med de utgif.ter, som äro tänkta under
det närmaste budgetåret, finns det praktiskt taget icke något hinder
för en skattesänkning. Detta är ju nästan självklart, eftersom det
redan formellt kommit fram ett överskott i budgeten mellan de beräknade inkomsterna och de nödvändiga utgifterna på icke mindre
än 20 miljoner kronor. Om det är någon, som skulle vilja gå igenom
inkomsttitlarna för att se, om man icke skulle kunna höja med en
miljon här och en miljon där, så kan det mycket väl tänkas, att han
skulle kunna plocka ihop ytterligare l{ansl{e 10 eller 15 miljoner i
överskott. Man skulle därmed alltså kunna sänka skatterna med 30
eller 35 nliljoner kronor, förutsatt naturligtvis att man endast vill se
budgetläget för ett år i sänder. Såsom var och en vet, bruka vi emellertid icke räkna på det sättet.
Man l{an givetvis ha delade meningar om huruvida man skall b'etala igen sina skulder eller ej. J ag hör icke till dem, som mena, att det
under alla förhållanden är högsta visdom att betala igen skulder, ty
det kan mycket väl tänkas, att det i vissa fall kan, såsom professor
Cassel säger, vara lika bra att behålla skulderna. När vi emellertid
just ha, gått igenom en lågkonjunktur, då staten under stor oro från
många håll har lånat upp mycket pengar och gjort stora förluster,
kan det säkerligen finnas all anledning att lugna denna oro genom att
så kraftigt· som möjligt företaga en skuldbetalning. Det förefaller mig
därför också rätt onaturligt att säga, att vi nu skola sänka skatterna
med hjälp aven del av de pengar, som i budgetförslaget föreslås sl{ola
gå till skuldavbetalning. För min del skulle jag tvärtolTI vilja göra gällande, att även om vi nu Ilade kunnat disponera ett större överskott,
så finns det älldå tillräckligt stora skulder för att även detta ökade
överskott skulle ha behövts för skuldavbetalning. Riksgäldskontoret
har sålunda beräknat, att det finns förluster på över 30 miljoner kro-
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nor, vilka böra täckas så snart som möjligt. Vi ha dessutom den stora
summa på 170 milj-oner kronor, som ansetts böra avskrivas å statens järnvägars lånekapital. Tanken att sänka skatterna i stället för
att betala skulderna tror jag därför icke i närvarande ögonblick är
psykologiskt riktig.
Det finns också en annan olnständighet att taga hänsyn till, när
man diskuterar en skattesänkning, och det var närmast den jag tänkte
på, när jag nyss talad~ om missförstånd. Några uttryck i finansplanen
ha nämligen uttytts på sådant sätt, som om där skulle ha sagts, att
man icke bör sänka skatterna, därför att en skattesänkning skulle
kunna åstadkomma en farlig expansion i det ekonomisl,a livet. Så
har emellertid aldrig skrivits och -aldrig varit menat. Under tidigare
år har man ju såsom motiv för en skattesänkning ständigt anfört,
att densamma vore önskvärd just för att stimulera näringslivet. När
vi emellertid nu kommit i ett sådant läge, att man torde ha rätt att
säga, att den allmänna uppfattningen är den, att en ytterligare allmän stimulans icke är önskvärd, så har man givetvis också rätt att
göra gällande, att detta tidigare argument för en skattesänkning har
bortfallit. I finansplanen har icke heller sagts något annat än att
detta argument för en skattesänkning såsom önskvärd för att generellt stimulera näringslivet, icke längre passar i nuvarande läge. Man
skulle mycket väl till detta uttalande ha kunnat lägga orden »antillgen
man menar att en sådan skattesänkning har större eller mindre bet ydelse», ty det är uppenbart, att en sänkning av skatterna' med ett
par tiotal miljoner i realiteten måste ha en ganska underordnad betydelse.
När man för undan argumentet om att en skattesänkning är önskvärd såsom stimulans, kan lnan ju erinra sig, och jag får säga, att jag
har också erinrat mig, att även förra året, när detta argument kunde
anses väga starkare än i år, mottogs förslaget om att sänka ink:omstskatten med 20 miljoner kronor utan någon vidare entusiasm. Jag
tror snarare, att den allmänna uppfattningen kännetecknades aven
viss tveksamhet, hurlivida en sådan sänkning då var önskvärd. Under
alla förhållanden får man väl säga, att skälen för en skattesänkning
. äro svagare i år.
På samma linje som denna diskussion om en sl{attesänklling såsom
stimulans åt näringslivet står den anmärkning, som blivit gjord mot
den nu "framlagda budgeten, nämligen att staten borde visa större
återhållsamhet i fråga om nya kapitalinvesteringar i de statliga affärsverken. Om dessa kapitalinvesteringar gäller emellertid samma sak
som i fråga om en skattesänkning, att det rör sig om ganska små belopp ur hela näringslivets synpunkt. Det gäller i själva verket bara
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ett eller annat tiotal miljoner kronor, och ett belopp av denna storleksordning kan icke vara någon stor faktor för konjunkturläget.
Detta hindrar emellertid icke, att det i alla fall kan sägas, att man
borde undvika sådana ökade investeringar. Vad som emellertid övervunnit betänkligheterna - det är nämligen uppenbart, att det måste
ha funnits betänkligheter - är den bestämda övertygelsen från affärsverkens egen sida, att dessa ökade investeringar äro nödvändiga på
grund av den stigande omfattningen av rörelsen. Vad man möjligen
här skulle kunna anmärka är, att med hela den uppfattning, som tagit
sig uttryck i de senaste årens finanspolitik, borde kanske en del av
dessa investeringar ha gjorts tidigare. Jag kan på den punkten endast
svara,. att det är icke så lätt att övervinna en gammal inrotad uppfattning, som behärskat både näringslivet och statens finanspolitik,.
att man under dåliga tider skall på allt sätt spara på investeringar
för att i stället göra dem, när de goda tiderna återvända. Även om
det tagits ganska hårda tag för att vända om denna uppfattning, är
det förklarligt, om man icke redan under åren 1933 och 1934 fullt
målmedvetet gjorde alla de investeringar, även om de voro förbundna.
med viss risk, som behövdes för att sörja för den fortsatta utvecklingen. I varje fall är omfånget av dessa statliga investeringar icke
så stort, att det kan spela någon större roll i en diskussion om konjunkturutvecklingen.
Om sålunda en skattesänkning under nuvarande förhållanden icke
är påkallad av konjunkturhänsyn, så kan man naturligtvis fråga, när
en dylik sänkning över huvud taget skall kunna ske. Om en skattesänkning överhuvud är möjlig - jag återkommer senare till frågan
om balansen mellan permanenta inkomster och permanenta utgifter
- så är det, såvitt jag förstår, fullt i stil med resonemanget om den
konjunkturutjämnande finanspolitiken att säga, att en skattesänkning bör ~omma, när det blir ett bakslag i konjunkturerna, alltså icke
under högkonjunkturen utan i stället vid den. tidpunkt, när affärsvärlden skulle sätta värde på att få en skattelindring och på att konsumenterna finge behålla mera pengar i egen hand i stället för att
lämna dem till staten.
Jag lämnar härmed frågan· om konjunkturläget och inkomsternas
storlek för att i stället övergå till den andra huvudsynpunkten - frågan om utgiftsramen. Man för därmed också över diskussionen från
det närmaste budgetåret till en längre framtid. I den mån man nämligen uttalat farhågor för utgifternas höjd, så tycks detta icke ha
skett därför - det är möjligt, att jag misstager mig, men det får jag
väl i så fall höra under diskussionen - att· man menar, att utgifterna
för ögonblicket skulle vara så höga, att de icke kunna bäras. Efter-
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som de verkligen bäras, är det för övrigt uppenbart, att man icke kan
göra gällande, att de icke kunna bäras, och eftersom det för närvarande råder en ganska god konjunktur inom näringslivet, kan man
icke heller göra gällande, att skatterna skul,le hindra näringslivets lltveckling. Vad som däremot skulle kunna påstås vore, att de i längden
icke kunna bäras. På denna punkt skall jag inskränka mig till att
belysa anledningen till att vi ha den höga utgiftsstandard, som vi
ha, och därmed också det skattetryck, som vi ha.
Endast f.ör något halvår sedan sammankopplade man uttryckligen
i en diskussion här i Nationalekonomiska föreningen den förda krispolitiken med beskattningens höjd. Jag har den föreställningen, ,att
man fortfarande ganska allmänt har den uppfattningen, att det är
krispolitiken, som ligger bakom de höga skatterna. Det är emellertid
icke på det sättet. J ag hade tillfälle att taga upp denna fråga under
remissdebatten, men som jag förmodar, att alla icke ha sett referat
av vad jag yttrade, skall jag här återupprepa vad jag där sade. Läget
är i själva verket det, att om det under åren från 1932 och tills nu
endast varit tal om att finansiera krispolitiken, d. v. s. de engångsutgifter eller kortvariga utgifter, som denna medförde, skulle man för
närvarande ha kunnat betala igen alla lån och täcka alla förluster,
även de förluster som kommit oberoende av krispolitiken, och maJ!
skulle ändå ha kunnat skära bort alla skattehöjningar från samma
tid, sålunda icke blott de mycket omtalade extra inl{omst- och särskilda förmögenhetsskatterna utan även höjningen av arvsskatten, av
den vanliga inkomst- och förmögenhetsskatten med 25 enheter och
höjningarna av maltskatten, spritskatten och finanstullarna, däribland kaffetullen. Även om alla dessa skattehöjningar tagits bort,
skulle inkomsterna ändå icke ha sjunkit så lågt, att de icke försloge att
täcka de permanenta utgifter, som vi hade i 1932/33 års budget,
d. v. s. året innan den nya krispolitiken började.
Slutsatsen härav b'1ir alltså den, att det varit andra orsaker än
krispolitiken, som åstadkommit höjningen av utgiftsstandarden. I
själva verket har det också skett en ökning av statsutgifterna på väsentligen tre områden, nämligen det sociala området (femte huvudtiteln), det kulturella området (åttonde huvudtiteln) och det militära området (fjärde huvudtiteln). Förändringarna på övriga utgiftstitiar ha hållit sig inom ganska snäva gränser och röra sig i själva
verket endast om någon eller några miljoner. Jag bortser härvid givetvis från sjätte huvudtiteln, som man alltid måste behandla för sig,
eftersom däri ingå automobilskattemedlen och vägkostnaderna. På
den punkten stå ju meningarna skarpt emot varandra, ofta nog hos
en och samma person, ty samtidigt som man önskar få lägre auto-
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-mobilskatter, vill man ha mera pengar till vägarna. Automobilskattemedlen ha från budgetåret 1932/33, då de beräknades till 80 miljoner
kronor, och till budgetåret 1937/38, då de beräknats till 106 miljoner
kronor, stigit med 26 miljoner kronor med en motsvarande ökning av
de utgifter, som skola bestridas med dessa medel. Jag bortser också
från vad man skulle kunna kalla för formella utgiftsstegringar å nionde
huvudtiteln, beroende på sådana medel, som inflyta på jordbruksregleringen. I övrigt finns på de andra huvudtitlarna endast kvar en
höjning av utgifterna för pensioner, vilken höjning verk:ligen har viss
betydelse, eftersom den uppgår till närmare 10 miljoner kronor, samt
en nästan lika stor ökning på sj'unde huvudtiteln för provisorisk löneförbättring.
De stora utgiftsökningarna falla emellertid som sagt på de tre förutnämnda huvudtitlarna, nämligen icke mindre än 50 miljoner kronor
på fjärde huvudtiteln, cirka 85 miljoner kronor, om jag bortser från
formella ökningar, på femte huvudtiteln och omkring 40 miljoner kro..
nor på åttonde huvudtiteln. Vad femte huvudtiteln beträffar, har jag
härvid, eftersom det gäller en diskussion av skattetrycket, dragit av
de pengar, som hämtas ur folkpensioneringsfonden. Vad speciellt angår åttonde huvudtiteln, har utgiftsökningen väsentligen berott på
-utvecklingen av skolväsendet, på överflyttning av kommunernas kostnader på staten samt icke minst i den nu framlagda budgeten på lönereglering för lärarna.
Jag har emellertid här ingen anledning att gå närmare in på detaljerna, eftersom vad som i detta sammanhang har intresse endast är
de stora huvuddragen. Man kan sammanfatta utvecklingen så, att
det är statsmakternas beslut att höja vad man möjligen skulle kunna
kalla den kulturella, sociala och militära standarden, som har framkallat ökningen av de permanenta utgifterna, och det är också dessa
beslut, som ligga bakom det skattetryck, som vi för närvarand·e ha.
Om denna utgiftsökning kan man icke säga annat än att den har tillkommit genom gemensamma beslut i riksdagen.
Den, som har intresse för resultatet av de politiska krafternas spel,
kan här göra många intressanta iakttagelser. Vi ha ju en rad olika
partier, och utslagen ha gått i såväl den ena som den andra riktningen.
Jag gjorde i remissdebatten en jämförelse mellan utvecklingen under
1920-talet och 1930-talet. Under 1920-talet had,e vi icke någon liknande höjning av utgiftsstandarden utan genomförde i stället skattesänkningar, när det blev högkonjunktur, och ändå var skillnaden i
riksdagens sammansättning då och nu icke särskilt stor. Man hade i
stort sett en· högergrupp, en mellangrupp och en vänstergrupp. Under
1920-talet gick det i stort sett till så, att när högergruppen ville ha
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en utgiftsökning, sade mellangruppen nej, och när vänstergruppen
ville ha en utgiftsökning, sade mellangruppen också nej med resultat
att det icke blev några utgiftsökningar. Under de senaste åren har
det i stället varit så, att- mellangruppen har sagt j'a till både högergruppen och vänstergruppen, när dessa velat ha högre utgifter. !{an
man finna någon bättre metod att sköta ett lands affärer på, får man
tala, om det i diskussionen. Tills vidare får man nog finna sig uti, att
det bildas majoriteter på detta sätt. Även om det leder till mycket
höga utgifter, vilket många äro missnöjda med, så kan det i alla fall
leda till att flera bli nöjda än om man sagt nej till allting.
Nu kan man naturligtvis invända", att det må vara gott och väl,
att- vad som har llänt kan förklaras på detta sätt, men att man också
bör undersöka, om detta verkligen är en rimlig utveckling även för
framtiden. Om jag vågar gå ut ifrån, som jag gjorde nyss, att det icke
är så många, som vilja göra. gällande, att våra statsutgifter för närvarande äro så höga, att de icke nu kunna bäras, så hindrar detta icke,
att man i alla fall kan hysa oro för framtiden. Ingen, som. följde med
den offentliga diskussionen på hösten 1935 och under våren :1936 kan
vara ok:unnig om att en sådan oro fanns redan då. Den uttalades icke
minst från det partis sida, som jag själv tillhör. Vi voro oroliga för
hur det skulle gå med finanserna i fortsättningen, om man genomförde mycket starkt ökade militära utgifter, icke därför att vi ansågo,
att landet icke skulle kunna bära sådana utgifter, utan därför att vi
voro rädda för att om man på detta sätt höjde utgifterna på en punkt,
skulle vi sedan icke kunna få igenom vad vi på andra områden ville
genomf.öra. Nu visade det sig, att man kunde få igenom både det ena
och det andra. Den oro, som fanns, var emellertid berättigad icke
minst med tanke på de sämre år, som !{unna komma efter de goda,
och jag förmodar, att det också är tanken på dessa sämre år efter en
ny kris, som ligger bakom den oro, som uttalas från många håll inför
de stegrade statsutgifterna. Jag gör här avsiktligt en skillnad mellan
stegrade och stigande statsutgifter. Utgiftssumman representerar nämligen icke en kontinuerligt stigande linj"e, utan då och då tar man
uppenb'arligen vissa. tag, varigenom utgiftsstandarden kommer upp
på en högre nivå. D"en automatiska utgiftsstegring, som sker från
denna högre nivå, blir en sak för sig, som man hoppas åtminstone
skall kunna kompenseras genom näringslivets fortsatta expansion.
Utgiftsstegringen sker i övrigt snarast trappstegsvis.
Om man vill säga, att nu ha vi kommit fram till en nivå, som vi
tro oss kunna hålla i fortsättningen, men där skola vi också säga
stopp, så finns det i och för sig ingenting, som hindrar, att vi säga
stopp. Man frågar emellertid, hur det skall gå under en kommande

10

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN 27 JANUARI 1937

lågkonjunktur, och det är alldeles självklart, att vi där ha den mörka
punkten. Om man emellertid anser sig böra tänka så pass många år
framåt i tiden som till en kommande lågkonjunktur, så är det väl
icke alldeles oberättigat att också räkna med att vi skola komma ut
även ur denna lågkonjunktur. Vi ha ändå den erfarenheten från
gångna tider, att vi trots allt inte ha gått ut ur lågkonjunkturerna
med f.örsvagade krafter, i varje fall icke i ekonomiskt avseende, eller
med minskad effektivitet i produktionen, utan förhållandet har snafare varit det motsatta. Man kan därför säga, att visserligen kan det
bli bekymmersamt för ett antal år, då man måste räkna med sjunkande statsinkomster, sjunkande aktivitet i näringslivet o. s. v., men
det finns dock anledning antaga, att näringslivet skall repa sig även
efter nästa kris, och då finns det väl icke så stor anledning att säga,
att de utgifter, som vi nu ha tagit på oss, icke skola kunna bäras,
sett på längre sikt. Jag utgår härvid givetvis ifrån, som jag redan
nämnt två gånger, att man icke vill göra gällande, att utgifterna och
därmed också bördorna på olika slag av skattebetalare redan under
nuvarande förhållanden skulle vara för höga. Det bleve en diskussion
alldeles för sig.
För min del skulle jag tro, att den ställning, man intager i detta
avseende, i allra högsta grad är psykologiskt betingad. Hur mycket
medborgarna anse sig kunna bära i form av skatter för att finansiera
utgifter för skilda ändamål beror uppenbarligen i allra högsta grad
på hur man betraktar dessa utgifter. Från vissa synpunkter och även
från mina synpunkter var det mycket glädjande förra våren att fillna,
att Ofon för det utrikespolitiska läget och omsorgen om landets militära försvar i vida kretsar sopade bort alla betänkligheter i fråga om
skatternas höjd. Just därför att man så livligt kunde föreställa sig
riskerna av ett alltför svagt militärt rustat Sverige, lät man betänkligheterna fara och förklarade sig b'eredd att avstå en del av sina
inkomster för att skaffa ett starkare försvar.
Jag vet icke, om det är alltför optimistiskt att räkna med att strävandena att ge vårt folk bättre föda och bättre kläder och b'ättre
bostäder och bättre utbildning o. s. v. skulle kunna elda sinnena hos
medborgarna så starkt, att de på samma sätt skulle förklara, att nog
kunna vi avstå litet mera av våra inkomster för att hålla uppe eller
höja folkets levnadsstandard. Kan det ske, tvivlar jag icke på att även
en högre skattebörda än den nuvarande kan bäras av medborgarna.
Man har emellertid här utan tvivel att göra med ett psykologiskt problem, som ingen enskild kan göra anspråk på att lösa.
Till sist vill jag ifråga om bedömandet av det finansiella läget endast tillägga, att budgeten ger uttryck för en växlande inställning,
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sett på längre eller kortare sikt. Det har sagts, att man icke får klart
för sig, om budgeten är optimistisk eller pessimistisk. Ibland opererar finansministern på den ena linjen, säger man, och ibland på den
andra. Jag tror, att saken är ganska klar, b'ara man håller i sär utsikterna för den allra närmaste tiden, alltså för nästföljande budgetår,
utsikterna på något längre sikt med eventualiteten aven ny kris,
samt slutligen utsikterna för tiden närmast därefter. Man kan säga,
att budgeten bygger på en optimistisk uppfattning av det statsfinansiella läget på kort sikt, på en relativt pessimistisk uppfattning för de
närmast f.öljande åren, men på en relativt optimistisk uppfattning
om vårt näringslivs förmåga att på längre sikt garantera en högre
levnadsstandard åt medborgarna.

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde den 9 mars 1937

Ordförande: Riksbankschefen I. R o o t h.

Aftonens diskussion inled,des med ett fÖrredrag av docenten Karin
Kock över ämnet

Kvinnoarbete och kvinnliga ·löner.
Ett studium av arbetsmarknadens organisation, ger vid handen att
det för närvarande råder en mycket långt gående arbetsfördelning
mellan män och kvinnor och att det endast är på ett fåtal områden,
som det föreligger en verklig konkurrens om samma slag a.v arbete.
Även om arbetet i vissa yrken ytligt betraktat förefaller att vara detsamma, finner man, att en uppdelning ändock äger rum på så sätt, att
kvinnorna arbeta t. ex. i en typ av företa.g, männen i en annan typ.
Tendensen är dock icke ensartad. Inom in,dustrien har utvecklingen
redan lett till en mycket sträng upprdelning av· arbetet. Man kan där
tala om två strö·mmar av arbetskraft, som gå piarallellt med varandra i
skilda fåror. Endast i enstaka fall- de viktigaste exemplen äro textilindustrien och bagerierna - konkurrera män och kvinnor om arbetet,
men dylika områden begränsas allt mer och mer. Vidare kan man i
vissa fall tala om en konkurrens mellan arbetsmetoder. Man kan ha en
metod, som kräver manlig arbetskraft, eller en annan metod, där man
exempelvis genom uppdelning av arbetet i skilda tempon finner, att
den kvinnliga arbetskraften är mera lämplig.
Jag vill i förbigående erinra om att när jag talar om konkurrens
mellan män och kvinnor, avser jag de vuxna arbetarna.. Det är nämligen så inom industrien, att kvinnor i rätt stor utsträckning sysselsättas med sa.mma arbete som minderårig manlig arbetskraft.
I de mera kvalificerade yrkena som fordra hÖrgre utbildning ~ läkare, apotekare, lärare i den högre skolundervisningen och tjänstemän
i den högre förvaltningen - går utvecklingen i motsatt riktning. Där
rycka kvinnor nu in på områden, som hittills i övervägande grad varit
manliga, och där arbeta män och kvinnor i samma slag av arbete. Det2 -
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samma gäller även om den självständiga företagarverksamheten.. I(vinnans begränsning till vissa områden av den självständiga fö,retagsverksamheten är visserligen mycket utpräglad, men även på det fältet märker man, att enstaka kvinnor bryta sig nya vägar.
I de mellanliggande skikten - det lägre förvaltningsarbetet, detaljhandeln och liknande uppgifter - finner man, att män och kvinnor
i stor utsträckning arbeta med samma upplgifter. Där föreligger verklig
konkurrens på många områden. Även där går emellertid tendensen i
riktning mot en längre driven arbetsfördelning, och ju större företaget
blir, desto strängare blir fördelningen på skilda arbetsuppgifter. I de
små företagen arbeta emellertid män och kvinnor i stor utsträckning
sida vid sida.
Denna stränga fördelning av arbetet medför givetvis, att principen
om lika lön för lika arbete mister en del av sin relevens. Man kan tala
om lika IÖ'n för lika arbete., när det gäller till exempel manliga och
kvinnliga lärare, som ha exakt samma utbildning och samma arbetsuppgifter, men det finns icke någon möjlighet att jämföra det arbete,
som utföres av de kvinnliga arbetarna i exempelvis en tvålfabrik,
såsom paketeringen av tvålarna, och det arbete, som utföres av de
manliga arbetarna, t. ex. att röra tvålmassan. Det fordras olika egenskaper för de olika arbetena, och de skulle kanske misslyckas var och
en på sitt håll, ifall de böte arbetsuppgift. Den del av den färdiga produktens värde, som deras respektive 'arbetsinsatser representerar, kan
icke mätas annat än med utgångspunkt från den lön de erhålla.
Det är således ytterst svårt att avgöra, huruvida lö,nen för män och
kvinnor är lika eller olika, men man kan konstatera, att inom varje
yrke eller grupp av yrken fullgöra kvinnorna i allmänhet de arbetsuppgifter som äro lägst avlönade. För kvinnornas löneproblem är det
därför av utomordentlig betydelse att söka finna orsaken till detta
förhållande, och frågan om lika lö·n för lika arbete är endast en del av
det större problemet.
.
Det är också på grund av den långt drivna arbetsfördelningen mycket svårt att statistiskt mäta lönedifferensen. I statstjänst kan man
tala om inplacering i olika eller lika lönegrader, men när man kommer
ned till butiks- och kontorsarbete, där man endast har medeltal för
olika grupper att gå efter, äro dessa medeltal ofta missvisande, om man
icke känner till bl. a. åld·ersfördelningen. Inom dessa yrken är lönen
nämligen åtminstone till en viss gräns beroende av åldern i yrket. Men
även om man har en uppdelning av inkomstupp·gifterna på åldersklasser, kvarstår frågan, huruvida de manliga och kvinnliga expediterna
och kontoristerna verkligen utföra samma slag av arbete.
Även ·om man endast vill använda materialet för att bedö·ma, hur
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mycket lägre de kvinnligas in1{omster i genomsnitt äro än de manligas,
är ·det vanskligt att dra några slutsatser utan att känna spridningen
omkring medeltalen. Spridningen torde nämligen vara olika för män
och kvinnor, och speciellt torde hända, att ett fåtal högre inkomster
för männen kunna draga upp medeltalet, fastän skillnaden för den
stor massan av inkomsttagare är väsentligt mindre.
I fråga ·om industrien har man kollektivavtalen att gå efter. Man
finner där, att 2/3 av den manliga timlönen är en mycket vanlig kvinnlig timlön. Det finns emellertid starka variationer omkring detta tal.
Härtill kommer att timlö,nen icke anger relationen mellan arbetsinkomsterna, ·därför att timlönen ofta fixeras med hänsyn till' f~rekomsten
av ackordsarbete. Inom e.n industri, där sådant arbete är mycket vanligt, ligger timlönen i regel lägre än inom' en industri, där man i stötTe
utsträckning arbetar på tid. Män och kvinnor inom samma industri
kunna sysselsättas i olika grad med ackordsarbete. Ofta har kvinnan
i större utsträckning ackordsarbete än mannen, i vilket fall skillnaden
mellan de verkliga arbetsinkomsterna blir mindre än vad medeltalen
av timlö·nerna ange.
För en diskussion av lö,neproblemet är emellertid icke frågan om den
absoluta marginalen av så stor betydelse, utan av väsentligt större
intresse är i vad mån det fö,religger en tendens till utjämning. Av det
skäl, jag nyss nämnde, nämligen att man icke känner till åldersfördelningen och sålunda ej heller förändringarna i denna mellan olika tidpunkter, liksom också därför att medeltalen ofta täcka stora grupper,
är det IIlycket svårt att draga några slutsatser. Det föreligger enligt
de statistiska uppgifterna en tendens till minskning av marginalen,
men denna kan i verkligheten bero på en förskjutning i åldersfördelningen eller på att kvinnorna kommit upp i bättre avlönat arbete, som
de icke tidigare haft men som faller inom grupperna i fråga. Det kan
också bero på att vi ha fått en större spridning av kvinnolönerna med
enstaka högre löner, som höja medeltalet. Man kan emellertid i alla
fall erfarenhetsmässigt säga, att kvinnorna numera väsentligt oftare än
för ännu ett par decennier sedan komma upp i förhållandevis höga inkomster.
Man kan icke komma åt det centrala i kvinnornas löneproblem
genom endast rent abstrakta resonemang under förenklande förutsättningar, enär hela problemet är i hög grad beroende på de institutionella förhållandena. Det måste behandlas som ett lönepolitiskt problem med utgångspunkt från den existerande arbetsfördelningen och
de faktorer av institutionell art eller andra faktorer, som 'orsaka ·denna
arbetsfördelning. En av de viktigaste av dessa faktorer är just den
existerande lö,nedifferensen. 1\Ian kommer verkligheten närmast, om
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-man -utgår 'från denna lönedifferens som ett faktum och studerar vilken betydelse den har för arbetsfördelningen och arbetsmarknadens
organisation och sålunda på efterfråga.n och utbudet. Med den upp'läggningen' av problemet blir det väsentligen följande frågor, som man
kan ställa upp:
Hur inverkar den existerande löneskillnaden på efterfrågan på arbetskraft och därigenom på fördelningen av arbetet mellan män och
kvinnor? Eftersom löneskillnaden endast är en av de faktorer, som
påverka fördelningen, måste man betrakta den i samb,and med hela
komplexet av dylika faktorer. Man får då också en belysning av problemet, varför substitution av manlig arbetskraft mot kvinnlig vid nu
rådande lönedifferens icke drives längre än vad som redan sk:ett.
, Den andra frågan är: Vilka äro orsakerna till att den- kvinnliga
arbetskraften accepterar lägre löner än den manliga? Den frågan leder
till en analys av utbudet och dess beroende av de institutionella förhållandena.
Den tredje frågan är slutligen: Vilka följder får ett genomförande av
lika lö,n' för män och kvinnor inom ett visst yrkesområde för arbetsfördelningen på detta område och för lö·neutvecklingen utanför detsamma.
Jag skall först taga upp orsakerna till arbetsfördelningen och skall
'endast i förbigående nämna- ett par av dem utan att närmare gå in på
-desamma. Det är först och främst lagstiftningen. Vi ha vissa lagar,
som förhindra l{vinnoarbete på en del områden. -Den viktigaste av
dessa lagar ur kvinnoarbetssynpunkt är den sp'eciella skyddslag för
kvinnor i illdustriellt arbete, som förbjuder arbete p\å nätterna. Denna
lagstiftning har haft utomordentlig betydelse' för kvinnoarbetet därigenom, att den förhindrar användning av kvinnlig arbetskraft inom
industrier, där arbetet måste fortgå kontinuerligt i tre skift. Vi ha
även andra lagar, fastän av mindre betydelse, såsom förbud mot arbete
under jord, och förbud för kvinnor under 21 år att deltaga i loS'sningsoch -lastningsarbete. Vad de mera kvalificerade yrkena beträffar, har
·det tidigare varit omöjligt för kvinna att få högre befattning i statens
tjänst. Detta hinder har numera bortfallit, men kvar stå dock vissa
restriktioner i behörighetslagen och vissa möjligheter att i vanlig statsregleringsväg inrätta speciella kvinnliga tjänster.
Den a.ndra faktor, som jag icke heller' skall gå närmare in p,å, är begränsningen av utbildningsmöjligheterna. I det avseendet har givetvis
1927 års skolreform, som gjort det möjligt för flickor att till betydligt
lägre kostnad- än tidigare få hö,gre skolbildning, som leder fram till
studentexamen och sålunda öppnar möjlighet' till de högre läroanstalterna och de mera kvalificerade yrkena, betytt myeket. Den är en av
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de faktorer, som medfört, att man. nu finner kvinnor i större utsträck~
ning på dessa arbetsområden. Vad jag s.ärskilt i detta sammanhang
vill p,åpeka är, att inom industrien föreligga just på grund av den fördelning av arbetet, som jag tidigare talat om, i manligt och kvinnligt
arbete, mycket stora svårigheter för kvinnorna att få nödig utbildning
för att komma in i ett visst yrke. Utbildningen sker ju i regel lärlingsvägen, och det är nästan omöjligt för en flicka i 14, 15 eller 16-års-:åldern att komma in som lärling i ett rent manligt yrke. Detta bidrar
givetvis att konservera den existerande arbetsförd,elningen.
Jag skall därefter övergå till de två frågor, som äro av största intresse i detta sammanhang. Den första gäller lämpligheten för yrket.
När man kommer in p'å den frågan, möter man givetvis mycket stora
svårigheter, därför att det är synnerligen vanskligt att avgöra vilka
egenskaper som erfordras för det ena eller andra yrket och än mera ,att
fälla ett omdö,me, huruvida dessa egenskaper överväga hos den ena
eller, andra gruppen. Det finns ju alltid betydande individuella olikheter inom grupperna. Man måste därför först eliminera bort ytterlighetsfallen för att jämföra de .mera normala fallen, de grupper sålunda, som äro representativa för män respektive kvinnor.. Först om
man vid en dylil{ jämförelse finner olikheter mellan grupperna, 'som
, äro väsentligt större än de olikheter, som existera mellan de kvarstående individerna i varje grupp, eller mellan grupper, som uppstå.
vid godtyckliga kategoriklyvningar, som icke basera sig på könet, kan
man .draga några slutsatser om den större eller mindre lämpligheten
hos det ena eller det andra könet. Olikheter, som på detta sätt kunna
fastslås, äro t. ex. männens större kroppsstyrka eller kvinnornas lättare och snab,bare handlag. En arbetsgivare i ett företag, där arbetet
är mycket tungt, löper sålunda väsentligt större risk att få ineffektiv
arb,etskraft, om han anställer en kvinna i stället för en man, och detta
leder naturligtvis till en motsvarande arbetsfördelning.
I de fall, då kvinnor och, män skilja sig från varandra i vissa avseenden, som ha betydelse för p,restationsförmågan, reser sig emellertid
den frågan, huruvida de egenskaper, som skilja dem åt äro konstitutionella eller om de äro en produkt avup'piostran och miljö. Det är
en sak, som har betydelse f~r den framtida utvecklingen. Härtill kommer att den avgörande faktorn" p,å detta område är icke de faktiska
olikheterna, utan det är vad den, som efteTfrågar arbets.kraft, anser
om den ena eller andra gruppens lämplighet för arbetet i fråga. Det är
den allmänt rådande uppfattningen bland arbetsgivarna, som blir
avgörande. När det sägs, att kvinnan eller mannen' icke är lämplig för
det ena eller andra yrket, så ligger däri, att detta är vad man anser
dem· vara. I många fall kan denna uppfattning överensstämma med
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verkliga förhållandet, i andra fall är det antaganden, som' basera- sig
på fördomar, bristande erfarenhet o. dyl. Betydelsen för den existerande arbetsfördelningen blir emellertid i bägge fallen densamma.
Om vi taga en sådan e.nkel faktor som skillnaden i kroppsstYrka,
skulle man kanske tycka, att det är mycket lätt att avgöra vilket
arbete som skall passa för män eller kvinnor. Det är också fallet på
vissa punkter, exe-mpelvis i fråga om gruvindustrien, sjömansyrket
o. s. V., men så snart man kommer till sådana yrken, där anspråken på
krop-psstYrka icke äro så utpräglade, blir det ytterligt svårt att fälla
ett bestämt omdöme. Man finner sålunda, att vad som inom en industri anses vara tungt arbete, som bör reserveras för männen, ofta är
lättare än det arbete, som i en annan industri utföres av kvinnor. Jag
kan för att belysa detta nämna ett svar, som jag fick aven arbetsgivare, då jag frågade honom, varför man icke använder kvinnor i
större utsträckning inom den lätta järnmanufakturen, när lönerna för
kvinnorna äro så väsentligt lägre. Han svarade mig, att det gäller dock
att lyfta yxämnen o. dyl., som väga 1-2 kilo. Detta bör då jämföras
med förhållandena inom andra industrier, t. ex. pappersindustrien, där
kvinnorna före mekaniseringen ofta fingo lyfta bördor p-å 50-60 kilo.
Detta visar ju tydligt relativiteten i omdömena.
Denna relatIvitet blir ändå större, när man kommer in på vad som
brukar kallas för »pressande» arbete. Man säger, att ett visst arbete
är alltför pressande för att passa för en kvinna. Det är i detta fall icke
fråga om fysisk motståndskraft utan om psykisk, och därvidlag bli
omdömena mycket subjektivt färgade. Man kan säga att det i allmänhet råder den uppfattningen inom industrien, att när ett arbete
blir mera mekaniserat, har det blivit mera pressande. Att så är fallet
framgår även därav, att man ofta fordrar löneförhöjning just med
hänsyn härtill. Inom vissa industrier motiverar man frånvaron av
kvinnlig arbetskraft med att arbetet är alltför pressande för kvinnorna. Detta, gäller exempelvis o-m mjukbrödsbagerierna. Man kan
emellertid lätt finna exempel på industrier eller yrken, där kvinnor
användas i mycket pressande arbete med mycket högt uppdriven
arbetstakt. Jag behöver bara nämna tobaksindustrien efter mekaniseringen, allt paketeringsarbete o. dyl. på löpande band, för att icke tala
om arb-etet vid skriv- och bokföringsmaskiner på de stora affärskontoren.
När man vill draga slutsatser om kvinnornas eller männens motståndskraft mot ett dylikt pressande arbete, måste man också taga
hänsyn till att det vid en mekanisering sker en radikal omläggning av
arbetet och att det är mycket svårare för den arbetskraft, som tidigare
var sysselsatt med ett icke mekaniserat arbete, att anpassa sig efter
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det strängt mekaniserade arbetet. Detta utmärker både män och kvinnor. Man observerar emellertid, att i de yngre åldersgrupperna är anpassningsförmågan mycket större. Jag har vid mina undersökningar
inom industrien icke påträffat något fall, där man ansett sig kunna
direkt säga, att kvinnorna haft svårare att stå ut med en omläggning
av arbetet än männen.
Man skulle kunna taga upp en hel del dylika exempel för att visa
just denna relativitet i omdömet och i hur mycket det är grundat dels
på subjel{tiva uppiattningar, dels på traditionella sådana. Tiden tilllåter mig emellertid icke att gå närmare in på denna sak.
Om man emellertid å ena sidan finner, att kvinn·ans mindre kroppsstyrka gör henne mindre lämpad eller anses göra henne mindre lämpad
för vissa slag av arbeten, så finns det å andra sidan arbeten, där kvinnornas speciella egenskaper komma till sin rätt. Det är sådana arbeten,
som kräva ett snabbt och lätt handlag. Kvinnorna komma upp i hög
prestationsförmåga speciellt vid halvautomatiska maskiner, hopsättningsarbete o. dyl. Hela den tekniska utveckling, som gått i riktning
mot att minska det arbete, som fordrar stora kroppskrafter, och öka
det arbete, som fordrar just dessa specifikt kvinnliga egenskaper, har
sålunda varit gynnsam för kvinnorna. Den ökade användningen av
kvinnor i kontorsarbete beror bl. a. just på mekaniseringen, som i regel
har medfört behov av personal med sådana egenskaper, som kvinnorna
i allmänhet representera. Det anses också i allmänhet, att kvinnorna
ha större sinne för färger och för utseende, vilket bl. a. avsevärt bidragit till deras användbarhet inom textilindustrien. Samma förhållande
gäller i skoindustrien och på många andra områden. Man fra:Inhåller
·också, att kvinnan lämpar sig väl för mekaniskt arbete av den typ jag
här nämnt, där det ofta gäller att hålla maskinens arbetstakt och där
arbetet blir till ytterlighet enformigt och mOI).otont. Det anses bero
därpå, att kvinnan har en större fond av tålamod och därför lättare
nöjer sig med enformigt arbete. Detsamma gäller även kontorsarbetet.
Det är svårt att avgöra, hllruvida dessa egenskaper verkligen äro
konstitutionella eller om de äro ett resultat aven uppfostran, som alltjämt går ut på att ge kvinnan just dessa egenskaper. Man kan också
fråga sig, huruvida icke många män skulle vara villiga att taga ett
dylikt enformigt arbete som icke ställer anspråk på tankeförmågan,
ifall detta arbete gåve dem den lön och den ställning som de eftersträva.
Det finns emellertid en omständighet, som utgör ett handikap för
kvinnan inom industrien och speciellt utgör ett hinder för henne att
komma upp i ställning som verkmästare eller förman, och det är hennes bristande sinne för teknik. Delvis beror detta naturligtvis på upp-

20

NATION A.LEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN 9 MARS 1937

fostran, men man kan nog fråga sig, huruvida här icke fo,religger en
verklig skillnad mellan män och kvinnor, när man ser, hurusom redan
i de tidiga barnaåren pojkar i större utsträckning än flickor ha en dragning till det tekniska. Även om uppfostran givetvis spelar en mycket
stor roll, är det därför icke uteslutet, att man här verkligen har en konstitutionell skillnad.
När det blir fråga om att komma upp till chefsposter, råder det
mycket bestämda meningar om kvinnans olämpilighet. Detta är fallet
både i privata företag och i offentlig tjänst~ ·Man har emellertid på
detta område mycket ringa erfarenhet och rör sig sålunda med hypoteser och antaganden. ~lan bör emellertid härvidlag tänka på att chefsegenskaper äro något, som man i stor utsträckning kan förvärva. I och
med att kvinnorna från början inril{tas på det underordnade arbetet,
medan männen i mycket stor utsträckning ställa in sig p·å avancemang,
kommer i fråga om träningen för chefsposter att föreligga en skillnad
mellan män och kvinnor. Här ha även de traditionella uppfostringssynpunkterna mycket stor betydelse, enär flickorna i mycket mindre
utsträckning än gossarna tvingas att taga ansvar. Faderns i regel självskrivna ställning som familjens försörjare, den p1å vilken ansvaret fö,r
familjens up,pehälle vilar, medför även att gossarna få den inställningen, att det är de som skola bära ansvaret även i framtiden.
Det har också framhållits, att kvinnor möjligen kunna sköta företag
eller avdelningar med mindre personal, men att så snart det gäller de
stora företagen och de stora p,ersonalgrup·perna, är det mycket svårare
för dem att stå ut både fysiskt och psykiskt. Även i detta avseende gäller emellertid, att man knappast har någon erfarenhet att bygga på.
Man sluter också ofta av enstaka misslyckanden till att kvinnorna
i allmänhet icke skulle vara lämpade för sådana poster.
Den omständigheten att man i allmänhet är inställd på att kvinnorna icke lämpa sig för chefsposter har mycket stor betydelse för
rekryteringen. Det är givet, att om man anser att man måste ha män
till chefsposterna, kommer man även i fö,retag, där kvinnorna dominera, att anställa nlanlig personal för detta ändamål. Man kan som ett
typiskt exempel taga restaurangyrket, ·där man anställer så mycket
manlig personal, som man anser sig behöva för rekrytering av hovmästarpersonalen.
Att det i många avseenden är fö,rutfattade meningar, som här göra
sig gällande, visar det förhållandet att kvinnor i större utsträckning
bli självständiga företagare än anställda företagsledare. I det sistnämnda fallet har man ju en tillsättande myndighet eller person, som
har avgörandet, medan i det förstnämnda fallet kvinnorna genom sitt
eget arbete kunna slå sig fram till en mera framskjuten ställning. Nu är
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det visserligen sant, att kvinnor'som företagare i regel återfinnas inom
små företag, men även på det området går utvecklingen i riktning mot
ett större antal kvinnor som ledare för större företag.
, Jag skall nu gå över till frågan om lönedifferensens betydelse för
arbetsfördelningen. Jag började med att säga, att detta var en av de
viktigaste faktorerna och att den kan likställas med övriga institutionella förhållanden. Arbet'sgivaren utgår från en lägre kvinnolön som
ett faktum, och han organiserar sitt företag därefter. I verkligheten äro
ju lönerna för olika slag av arbete starkt differentierade. Man har
sålunda en serie av olika yrken eller arbeten inom samma yrke, vill{.a
kunna ordnas i en skala allt efter lönens höjd. O:m det finns ett utbud
av arbetskraft, som är villigt acceptera arbete till lägre lön, kommer
arbetsgivaren att använda denIla arbetskraft på sådana områden, som
icke kunna bära e.n högre lön, under förutsättning givetvis att denna
arbetskraft är kompetent för- arbetet i fråga. Det är möjligt, att det
finns ett utbud av manlig arbetskraft till samma lön som den kvinnliga på områden, där lö'nerna icke äro avtalsmässigt reglerade, men det
händer i så fall mycket ofta, att arbetsgivaren ändå icke är villig antaga sådan manlig arbetskraft, därför att han icke vill bli betraktad
som en dålig arbetsgivare, som underbetalar de anställda.
Om en arbetsgivare har den uppfattningen, att den kvinnliga arbetskraften är sämre än den manliga, antingen denIla uppfattning är grundad på erfarenhetsrö'n eller är en förutfattad mening, så sätter han
i regel icke in den arbetskraften på samma arbete som den bättre manliga~ även om han kan få den fö,rra till billigare piris. Åtminstone onl
han är rationell, delar han up·p arbetet så, att den billigare och sämre
arbetskraften får mindre kvalificerat arbete och den dyrare och b,ättre
får mer kvalificerat arbete. Det förhållandet, att man har arbetskraft
av olika kvalitet motiverar en uppdelning av arbetet men icke olika
lön för samma arbete.
I detta sammanhang måste man komma ihåg, att det finns en tredje
part vid sidan av arbets.givaren och ·de kvinnor, som bjuda ut sin
arbetskraft, nämligen den konkurrerande manliga arb,etskraften. På
de stora områden, där mäns och kvinnors lämplighet för yrket är praktiskt taget densamma eller där marginalerna äro så små, att de icke
spela någon roll vid sidan av individuella oliklleter, utgör kvinnornas
lägre lönenivå giv'etvis ett mycket starkt konkurrenshot fö'r männen.
Denna konkurrens kan endast mötas på två sätt, antingen genom en
utjämning av lönedifferensen eller genom en uppdelning av arbetet.
Mot en höjning av kvinnolönen i nivå med männens sätta emellertid
arbetsgivarna ett mycket kraftigt motstånd. Så länge det föreligger
ett utbud av kvinnlig arbetskraft till lägre lönenivå, har man givetvis
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icke någon anledning att höja lönen. Många gånger föredrar man att
sätta in män till högre lön i stället för att genom löneförhöjning för
den kvinnliga arbetskraften dra till sig sådan från andra områden.
Bakom detta tillvägagångssätt ligger en känsla av att man överbetalar den kvinnliga arbetskraften, om man går över en viss gräns.
Inom industrien är det mycket vanligt m~d en skillnad i timlön på
l/g av den manliga lönen. Så länge det gäller kvinnolöner, som ligga
under denna gräns, alltså under 2/3 av den manliga lönen, är motstån..
det mot lönehöjning icke så stort, men så fort man kommer över denna
gräns, sätter man åtminstone i nuvarande situation in ett mycket
starkt motstånd mot en ytterligare höjning. Fackorganisationerna våga
icke taga risken aven konflikt på denna fråga. Man hänvisar därvid
till att det ligger i kvinnornas eget intresse, att man icke försöker driva
fram en lö,neförhöjning. Det är givetvis också frestande för fackförbund, som i regel äro styrda av män, att vid, förhandlingar om löneförhöjningar eller när det gäller att förebygga en sänkning, offra något
av de kvinnligas intressen. Det förhållandet att lika löner oftast icke
kunna uppnås utan att männens löner sänkas eller utan att männen
få avstå från en höjnin·g, som de annars kunnat räkna med, gör givetvis också fackorganisationerna mindre benägna för kraftåtgärder för
att åstadkomma en utjämning av lönerna.
Den andra utvägen, nämligen att dela upp arbetet på manligt och
kvinnligt, är givetvis mycket enklare. I det fallet har man ju traditioner o. dyl. att stödja sig på. Det faktum att den existerande lönedifferensen driver fram en förd·elning av arbetet framgår av sådana yttranden, som man får höra från fackiöreningshåll, »att om man icke
kan driva upp kvinnolö.nerna, måste man se till att kvinnorna få det
enklare och lättare arbetet», eller »att man kan icke begära, att kvinnorna skola utföra ett så krävande arbete» o. s. v. Det är möjligt, att
man på arbetarhåll icke alltid rationaliserar sina motiv för arbetsfördelningen, men mer eller mindre medvetet drives man ändå fram till
en dylik fördelning av önskemålet att på så smärtfritt sätt som möjligt
råda b,ot på konkurrensen. Så småningom har fördelningen blivit ett
faktum, som man icke tar upp till diskussion vid avtalsförhandlingarna.
Detta gäller även om denna fördelning icke är avtalsmässigt bestämd.
Man har blivit så van vid att betrakta vissa arbeten som manliga, att
det icke ens sättes i fråga., att kvinnor skulle kunna utföra dem lika
effektivt. Om man försöker tränga bakom de mycket vaga uttalan.dena
om att kvinnorna icke passa för det eller det yrket, får man också ofta
nog höra, att man aldrig prövat dem för arbetet i fråga.
Betydelsen av denna utveckling inom industrien för kvinnornas vidkommande är den, att ju längre differentieringen av arbetet drives,
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desto svagare blir det incitament till en relativ förhöjning av kvinnolönerna, som k'onkurrenshotet tidigare utgjort för fackförbunden. Inom
andra näringsgrenar än industrien eller i sådana yrken, där det icke
finns mycket starka fackorganisationer, har man icke gått så långt,
vilket delvis b'eror därpå, att organisationerna där icke ha samma
styrka som inom industrien, där de ju ha mycket äldre traditioner
bakom sig, men även på svårigheten att dela upp arbetet exempelvis
på kontoren, inom detaljhandeln ,0. s. v. G·enom den ökade mekaniseringen och den tekniska utvecklingen ökas visserligen möjligheterna
för en fördelning på manligt och kvinnligt arbete. Man finner nu en
tend,ens hos de anställdas organisationer att bygga sina IÖJnetariffer på
behovsprincipen, varvid man drar gränsen mellan män och kvinnor
och. icke mellan familjeförsörjare och icke familjeförsörjare. Om en
sådan lönepolitik slår igenom, kommer säkerligen följden även på
detta område att bliva en ökad differentiering av arbetet.
Lönedifferense.n har andra indirekta följder för efterfrågan på arbetskraft. Man drar nämligen den slutsatsen, att om kvinnorna i allmänhet ha lägre inkomster än männen, måste detta bero p·å att de
utgöra en sämre arbetskraIt. Alldeles oberoende av vad orsakerna till
denna lönedifferens ursprungligen kunna ha varit, kan man nu icke
betrakta den såsom ett utslag aven skillnad i värdering, utan olikheterna i värdering äro en följd av den faktiskt existerande lägre lönenivån för kvinnorna. Denna värdering påverkar i sin tur efterfrågans
inriktning. Det blir sålunda ofta en prestigefråga, att man vill använda manlig arbetskraft på poster, som synas utåt. Man anser, att
har man kvinnlig arbetskraft, skulle det kunna tyda på att man icke
har råd att ha bättre arbetskraft.
D·enna uppfattning återverkar även på arbetsfördelningen i sådana
yrken, ·där lönerna äro lika. Vi ha ett exempel i restaurangyrket, där
man i de finare matsalarna och i festvånillgarna använder manlig
arbetskraft delvis på den grund, att det anses finare med manlig upppassning. Här är lönen likväl exakt densamma för män och kvinnor.
Jag kan taga ett annat exempel från statstjänsten. När behörighetslagen genomfördes, bibehöllos en del inskränkningar för de kvinnliga
tjänstemännen. På grund av dessa bestämmelser genomförde man för
våra fängelser en uppdelning av assistentbefattningarna på manliga
och kvinnliga befattningar i respektive manliga och kvinnliga fängelser. Utbildning och arbetsuppgifter äro desamma. Hade man nu tilllämpat samma princip, som man tillämpade i övrigt i statsförvaltningen om lika lön för samma tjänst, skulle lönerna för män och kvinnor ha blivit desamma. Nu placerades emellertid de kvinnliga assistenterna i 12:e lönegraden men de manliga i 16:e, 18:e och 20:e lö~egra-
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derna. Den närmast högre befattningen, direktö,rsbefattningen i kvinnofängelserna, är öppen för både män och kvinnor, i varje fall teoretiskt. Finns det emellertid någon möjlighet, även om kompetensen
skulle vara densamma, för en tjänsteman i 12:e. lönegraden att konkurrera med en tjänsteman i 20:e lönegraden? Måste icke redan det
faktum, att tjänsterna äro placerade med så stor skillnad i lönehänseende inverka på bedömningen av vederbörandes meriter?'
Vad jag nu sagt visar, att det förhållandet att lönedifferensen existerat så länge, att den kommit att b,etraktas såsom en institutionell faktor, har en utomordentlig betydelse i så måtto, att den bidrager att
konservera det rådande läget och förhindrar en längre gående substitution. Många av d'e generella omdömena rörande kvinnornas lämplighet, som jag tidigare har antytt, bottna ytterst i förekomsten av
olika löner, vilka medfört att man måste dela upp arbetet och sedan
får söka finna motiv för denna uppdelning.
Det finns också en del andra faktorer av betydelse för arbetsfördelningen, som jag här skall gå mycket lätt förbi. Att man vid en så
pass stor differens, som föreligger i lönenivån, icke går längre i fråga
om substitution, beror speciellt i gamla industrier på en viss konservatism hos företagarna.' Det kan vara hänsyn till den existerande arbetskraften, det kan också vara obenägenhet att göra experiment, som
man icke vet hur de skola utfalla. Man har aldrig haft kvinnor och
vet icke, hur det skulle slå ut. Man har också ö,verdrivna föreställningar om olämpligheten av att låta män och kvinnor arbeta sida vid
sida i samma arbetslokaler, man måste ikläda sig sär~kilda kostnader
för specella omklädningsrum för kvinnorna o. dyl. Allt detta gör, att
man drar sig för en omläggning annat'än i samband med utvidgningar
eller rationaliseringar, då man inrättar helt nya avdelningar, som
genomgående kunna bli kvinnliga. Det är också karakteristiskt för utvecklingen inom industrien, att den relativa ökning, som ägt rum av
kvinnoarbetet på vissa håll, just har skett i samband med dylika
genomgripande omläggningar av driften eller vid upptagandet av nya
fabrikationer. Över huvud taget kan luan säga, att det föreligger inom
den moderna industrien en tendens till standardisering i den meningen,
att man vill ha manliga avdelningar och kvinnliga avdelningar. Den
arb·etskraft, som är i minoritet, får försvinna.,
Inom andra näringsgrenar än industrien tycks det ur praktisk synpunkt vara väsentligt lättare att successivt utbyta manlig arbetskraft
mot kvinnlig eller att vid expansion sätta in k:vinnlig arbetskraft.
Detta förklarar, att den inströmning av kvinnlig arbetskraft på dessa
områden, som varit karakteristisk för de sista decennierna, har kunnat försiggå relativt smärtfritt.
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Sedan har man att räkna med sådana faktorer som kundernas eller
patienternas eller klienternas önskemål, varvid gamla traditioner och
föreställningar spela en mycket stor roll. Motviljan mot att anlita
exempelvis kvinnliga advokater, läkare o. dyl. håller emellertid på att
försvinna, och den försvinner givetvis hastigare, ju större tillströmningen av. kvinnor till dessa yrken blir.
Jag skulle därefter endast vilja nämna några ·ord om en annan fak·
tor, nämligen kvinnornas större sjuklighet. Jag vill först framhålla, att
den statistik, som föreligger på detta område, är mycket otillfreds'"
ställande, därför att den icke ger möjlighet till jämförelse mellan verkligt jämförbara kategorier av män och kvinnor. Det är givet, att arbetets natur och arbetsförhållandena i stOr utsträcl{ning återverka på en
sådan sak som sjukligheten. Även bortsett härifrån måste man emellertid ställa sig den frågan, om skillnaden i sjuklighet mellan män och
kvinnor är väsentligt större än d·en skillnad' som föreligger, om man
gör jämförelser mellan andra grupper, d. v. s. om man delar upp materialet efter andra principer än könet eller gör jämförelser mellan de
enskilda individerna.
Om jag därefter lämnar etterfrågesidan och går ö,ver till frågan 'om
utbudet, måste man konstatera, att de institutionella förhållandena ha
utomordentligt stor b·etydelse, när man vill söka förklaringen till att
kvinnorna acceptera en lägre lön. Den dominerande faktorn i detta
avseende är kvinnans ställning i'äktenskapet och den'omständigheten,
att även ogifta kvinnor i viss utsträckning arbeta med oavlönat arbete
inom hemmen. Familjetypen med endast en »försörjare», mannen, och
med hustruns arbete förlagt till hemmet och oavlönat, har länge betraktats som den naturliga. Hustrun. blir den »försörjda» parten.
Denna uppfattning är alltjämt mycket vanlig; trots att som bekant
vår äktenskapslag jämställer nlakarna såsoln bägge bidragande till
hemmets försörjning. Hemarbetets karaktär ställer det i en särklass.
Det är ett oavlönat arbete i den b·etydelsen, att ingen kontant lön
utgår för detsamma, och den ersättning hustrun erhåller för sitt arbete,
d. v. s. d·en standard hon lever på, står ick·e heller i prop,ortion till arbetets art eller omfattning utan är beroende av mannens inkomst. Det
finns därför icke någon annan norm för värderingen av det arbete, som
utföres av hustrun i hemmet än en jämförelse med värdet av avlönat
husligt arbete. I realiteten sker en v'ärdering icke ens efter den normen,
ty om så vore fallet, skulle det icke förekomma det mycket anmärkningsvärda slöseri med arbetskraft som äger rum inom det oavlönade
husliga arbetet. Detta sammanhänger därmed, att enda möjligheten
för en i hemmet arbetande hustru att höja familjens inkomst är att
utsträcka sin egen arbetstid. Hon åsätter icke den något värde. D,en
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vinst, som hon anser sig göra därigenom, mätes av den utgift, som hon
därigenom inbesparar..
För att ge ett begrep,p om vad detta betyder för arbetsmarknaden
kan jag nämna, att år 1930 drygt hälften av den vuxna kvinnliga
befolkningen bestod av »hustrur utan yrke», vartill kommer, att vi ha
en grupp av ogifta kvinnor med arbete av samma karaktär. Om ma~
för att få en uppfattning om den reserv av ogift, kvinnlig arbetskraft,
som möjligen kan finnas, jämför de vuxna männens förvärvsintensitet
med de ogifta kvinnornas - med förvärvsintensitet menar jag här
proportionen av förvärvsarbetare till totala antalet - så finner man,
att av männen endast 6 % icke ha förvärvsarbete, b·eroende på invaliditet, att de hålla på med sin utbildning o. s. v., medan motsvarande
procenttal för de vuxna ogifta kvinnorna är 24. Jag har därvid tagit
ut åldrarna 15-50 år, ty ovanför sistnämnda åldersgräns äro knappast de kvinnor, som ännu icke kommit ut i förvärvsarbete, konkurrenskraftiga. Även om man tar hänsyn till att det är svårt att definiera
förvärvsarbetande och icke förvärvsarbetande m. m., så visar detta
i alla fall tydligt, att det alltjämt finns en stor grupp av ogifta kvinnor, som helt eller delvis äro sysselsatta i hemmen utan avlö,ning.
De två stora områdena för kvinnlig yrkesverksamhet, jordbruket
och det husliga arbetet, karakteriseras också av alldeles specifika arbetsförhållanden. Inom jordbruket består nämligen den ojämförligt
största delen av de arb·etande kvinnorna av hemmadöttrar,. vilka i
regel arbeta utan avlöning och anses försörjd.a av fadern. Vad det
avlönade hushållsarbetet beträffar, utgår avlö,ningen till mycket stor
del in natura och till en mindre del med en växlande kontant betalning.
Om man med utgångspiunkt härifrån försöker analysera utb·udet av
kvinnlig arbetskraft, vill jag först uppehålla mig vid den skillnad i
mentalitet, som utmärker männens och kvinnornas inställning ·till
arbetet. Denna mentalitetsskillnad är, det tror jag man kan vara tämligen övertygad Oill, ett resultat just av kvinnans ställning i äktenskapet och det förhållandet att äktenskapet antingen tvunget .eller frivilligt avbryter hennes yrkesarbete. Så länge kvinnorna äro inställda
på äktenskap och att detta avbryter deras yrkesarbete, komma de att
betrakta yrkesarbetet endast som en temporär sysselsättning i avvaktan på eventuellt äktenskap. Detta medför att de unga flickorna
antingen av egen vilja, under press av föräldrarna eller av konven':'
tionella hänsyn icke skaffa sig den utbildning, som krävs för att de
skola kunna få en verklig ställning i yrket och för att kunna avancera.
Detta präglar även deras inställning till yrket efter ,det de kommit in
i detsamma.
Man kan emellertid konstatera en pågående förändring, dels be-
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roende på kvinnoemancipationen, dels beroende på den ekonomiska
nödvändigheten för kvinnorna att i större utsträckning än tidigare
stanna kvar i sitt yrke även efter ingående av giftermål. Det håller på
att växa fram ett yrkesmedvetande hos dem, som de tidigare saknat,
och en insikt om att utbildning är en nödvändig sak. Denna utveckling underlättas av den utsträckning av skol- och fackutbildningen för
kvinnor som ägt rum under senare år.
Just i avseende å detta förhållande, att kvinnorna hysa viss benägenhet att söka sig in på områden, som kräva mycket litet utbildning och
där de kunna få kontant lön omedelbart efter det de lämnat skolan,
kan man draga upp en parallell med ett problem, som länge diskuterats för pojkarna, nämligen de s. k. »blind alley»-yrkena, för vilka
springpojksyrket är ett typiskt exempel. Att detta problem icke tilldragit sig uppmärksamhet för kvinnornas del beror därpå, att man
räknar med en automatisk avgång från yrket genom giftermål på ett
ganska tidigt stadium. Med den fortgående utvecklingen till att kvinnorna stanna kvar i sina yrken blir problemet sä~skilt brännande. Speciellt gäller detta kontorsarbetet. Risken är där mycket stor för att
man skall få en hel kår av kvinnor, som p'ermanent äro sysselsatta
med rutinmässigt och på grund av uppdriven arbetstakt starkt pressande arbete till ytterst låga löner, vilka ofta ligga under existensminimum, därför att man förutsätter, att lönerna endast äro ett komplement till antingen faderns eller mann·ens inkomster.
En annan viktig faktor är den att kvinnorna, när de välja sitt yrke,
utgå ifrån att de icke ha någon försörjningsplikt, medan männen i regel
utgå från det motsatta antagandet. En man väljer ett yrke, som ger
en god betalning, emedan han räknar med att skaffa sig familj. Även
om han aldrig skaffar sig en familj, blir det för honom en prestigefråga
att få en lön, som betecknas som manlig, d. v. s. är en familjeförsörjarlön. För kvinnan däremot ställer sig problemet annorlunda. Hon
räknar med att inkomsten endast behöver vara tillräcklig för hennes
behov eller som komplement till familjens inkomst för den händelse
hon gifter sig. Med den för kvinnorna ofta karakteristiska förnöjsamheten nöjer hon sig med en lön, som ger en viss standard och väljer
därför ofta den kortare utbildningen och den lägre lönen. Detta är
orsaken till att så många kvinnor exempelvis stanna vid en farm.
kand.-examen och icke taga apotekarexamen, att de bli adjunkter
i stället för lektorer o. s. v. De välja således den snabbare vägen till en
relativt måttlig inkomst och kämpa sig icke fram till en hö,gre inkomst. Man erhåller därigenom en inriktning av. det kvinnliga utbudet av arbetskraft till det inom varje yrkesgrup,p mindre kvalificerade och lägre avlönade arbetet.
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Även här pågår emellertid en förskjutning. Jag nämnde nyss, att
kvinnan nöjer sig med en viss standard, men den standard, som den
yrkesarbetande kvinnan nöjde sig med i början av detta sekel, är en
helt annan än den hon nöjer sig med för närvarande. Detta är icke endast ett resultat aven inkomsthöjning, utan det är en primär faktor i
kvinnornas strävan att upp,nå en bättre ställning. Den fortgående förändringen av kvinnornas krav i detta avseende påverkar givetvis utbudet. Härvidlag handikapas emellertid kvinnorna i sina strävanden
därav, att de organisatoriskt äro sämre ställda än männen.
Man kan fråga sig, vanö,r den ökade användning av kvinnlig arbetskraft, som man kan konstatera under de se,naste decennierna p,å olika
områden, icke har förmått att i mera avsevärd grad höja kvinnornas
inkomster i förhållande till männens. Den frågan har sitt största intresse inom förvaltningsarbetet, i detaljhandeln och inom en del mera
hantverksmässiga delar av industrien. Inom jordbruket är en stor del
av den kvinnliga jordbruksb,efolkningen oavlö'nad arbetskraft, vilket
ju ställer förhållandet på en helt annan b'asis. Inom det husliga arbetet
ha kvinnorna ingen konkurrens. Inom industrien ha vi kommit fram
till en situation, där substitution i stor utsträckning är utesluten eller
möter mycket stora svårigheter. Man har där uppnått ett sorts jämviktstillstånd.
Inom kontorsarbetet och' detaljhandeln, kanske speciellt på det första området, är substitutionsprocessen nu i gång, och man frågar sig,
varför denna icke medfört en höjning av kvinnolö,nerna, och om det
verkligen finns en reserv av kvinnlig arbetskraft som täcker det ökade
behovet. Detsamma gäller sådana områden, där kvinnorna i stor utsträckning äro ensamma, nämligen hälsovård och socialt arbete. Strömmen av kvinnlig arbetskraft till dessa expanderande områden går från
det husliga arbetet och från jordbruket. Man skulle därav kunna dra
den slutsatsen, att konkurrensen om arbetskraft skulle driva upp
lönerna på dessa senare områden och således verka stegrande även på
lönerna inom kontors- och handelsvärden. Då detta icke -sker, beror
detta på fö,rekomsten av oavlö,nad arbetskraft på bägge Onirådena.
Inom det husliga arb,etet föreligger en tendens till stegring av lönerna, men den håller sig inom måttliga gränser. Detta beror därpå att
bristen på arbetskraft, i den mån den icke kompenseras genom rationellare arbetsmetoder, täckes genom en utvidgning av hustrurnas oavlönade arbete, icke i den betydelsen att antalet ökas utan genom en
ökning av arb'etstiden och arbetsintensiteten.
Ser man på den andra grupp'en, hemmadöttrarna, ha de att välja
mellan ett oavlö,nat arbete i hemmet eller ett avlönat arbete med kontantlön ute på arbetsmarlrnaclel1, vilket senare arbete ger dem åtmin-
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stone en viss grad av självständighet. Delvis räknas ännu hemmadöttrarnas kontantlön som en del av familjeinkomsten, och det gör att
även en liten lön får en relativt stor betydelse. Detsamma gäller givetvis även hustruns kontantlön vid arbete utanför h·emmet. Det föreligger nog i regel bland kvinnor inom denna grupp en ö'verskattning av
den kontanta inkomstens betydelse, vilket givetvis är en reminiscens
från naturahushållets dagar.
Man har sålunda att räkna med ett utbud av kvinnlig arbetskraft
som, även om det icke är omfatta.nde, har utomordentlig betydelse för
lönebildningen, emedan detta utbud bildar en reserv, vars sammansättning är i hög grad växlande. Det visar sig nämligen, att den kvinnliga arbetskraften är utomordentligt rörlig. Den oscillerar mellan avlönat arbete och arbete i hemmet, och den platsrörlighet, som man kan
konstatera för kvinnorna och som är st.örre än för männen, är nog i
realiteten också en rörlighet mellan olika yrken. Detta förhållande verkar givetvis mycket försvårande p'å organisationsarbetet på dessa
områden.
Det faktum, att mer än hälften av den vuxna kvinnliga befolkningen
arbetar i oavlönat hemarbete, kommer givetvis även rent psykologiskt
att påverka uppfattningen om kvinnolönen. Man gör en jämförelse
mellan hemarbetet och det avlönade yrkesarbetet, och då det förra i
regel icke åsättes något ekonomiskt värde, drar man lätt den slutsatsen, att även en medelmåttig lön är hög för en kvinna. Det är därfö·r
·av utomordentlig betydelse, att den gifta kvinnan erhåller fri möjlighet att välja mellan avlönat arbete utanför hemmet och arbete inom
hemmet. Först därigenom kommer man fram till en verklig värdering
av det husliga arbetet och dess förhållande till arbete utanför hemmet, vilket måste få återverkningar även på värdesättningen av det
senare arbetet.
Jag skall härefter i största korthet taga upp det sista frågekomplexet, nämligen om konsekvenserna av likalönsprincipens genomförande på begränsade områden, ett problem, som har mycket stor
aktualitet på grund av de strävanden, som föreligga att få upp kvinnolönen på samma nivå som männens på de områden, där män och
kvinnor verkligen konkurrera med varandra. Om man vill ge en generell behandling av detta problem, måste man utgå från fö'rutsättningen, att mäns och kvinnors lämplighet för yrk,et är densamma och
att man har haft kvinnor och män arbetande i yrket, så att en hel del
av de olägenheter, som jag tidigare talat om och som verka hindrande
på e.n substitution, icke föreligga.
'.
Om den manliga lönen inom det yrke det gäller ligger på normal
höjd, och den kvinnliga lönen höjes till denna nivå, finns det ingen
3 -
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anledning att antaga, att kvinnorna skola försvinna från detta yrke.
Den lägre lönen har tidigare givetvis framkallat en ökad konkurrens
från kvinnoTnas sida. Man kan därför få det resultatet, att en lika lön
gör slut på den del av konkurrensen, som beror p:å underbetalning. Man
har emellertid all anledning antaga, att man åtminstone en tid efter
reformens genomförande kommer att få en viss stabilitet på marknaden. Av den statistik, som är tillgänglig, vill det synas, som om detta
var fallet inom tryckeriindustrien vid tiden omkring sekelskiftet. Man
kan t. o. m. tänka sig, att en ökning av kvinnornas antal äger rum,
beroende därpå, att detta arbete på grund av den högre lönen kommer
att framstå som fördelaktigt för kvinnorna och att därför ett relativt
större antal kvinnor skaffa sig den nödvändiga utbildningen och konkurrera med männen.
Om utvecklingen skulle visa, att kvinnorna försvinna från yrket i
fråga, måste detta bero därpå - under förutsättningar som jag här
nämnt - att ett hinder avena eller andra slaget reses mot rekryteringen av kvinnor därigenom, att de manliga arbetarna, tjänstemännlen eller arbetsgivarna ha den up,pfattningen, att bättre betalda yrken
bö'ra förbehållas männen.
Om likalönsprincipen genomföres, såsom ofta' är fallet, genom en
sänkning av männens löner och en höjning av kvinnornas, så att en
sammanjämkning av lönerna kommer till stånd, kan förhållandet givetvis bli annorlunda. Den manliga lönen kan genom sänkningen komma
ned till så låg nivå, att arbetet icke blir. attraktivt för männen. För
kvinnorna, som få sina löner höjda, blir arbetet däremot fördelaktigare. Detta stimulerar till ökat utbud av kvinnlig arbetskraft till
detta yrke, vilket därigenom kommer att te.ndera till att bli övervägande kvinnligt.
I praktiken har man emellertid icke med så enkla förhållanden att
göra som jag här angivit. Jag har endast på grund av den begränsade
tiden tagit upp två typfall. Det är i själva verket en mängd irrationella omständigheter som spela in. Av vad jag tidigare sagt framgår,
att det finns ett stort antal faktorer, som bestämma utbudets och
efterfrågans inriktning, och det är därför svårt att generellt bedöma
verkningarna av olika åtgärder. Jag skall här i all hast draga fram
några exempel.
Jag har redan nämnt tryckeriindustrien, so·m brukar anföras såsom
ett klassiskt exempel på att lika lö·n driver ut kvinnorna från arbetsområdet, ifall det gäller ett relativt väl betalt yrke. Det statistiska
materialet är mycket bristfällig, men det framgår därav i alla fall med
stor tydlighet, att den lika lönen som genomfördes redan på 1890talet icke kan ha varit orsaken till kvinnornas fördrivande, vilket in-
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träffade vid en betydligt senare tidpunkt. Det var i stället nattarbetsförb'udet och i viss mån även sättmaskinernas och de stora tryckerimaskinernas införande, som vållade att kvinnorna försvunno från
denna industri.
Ett annat exempel är folkskollärarkåren. Där har utvecklingen gått
i riktning från lika lön för män och kvinnor till en marginal mellan de
kvinnliga och manliga lönerna, vilken infördes år 1906 och sedan
ytterligare vidgades år 1919. Man kan emellertid ic~e draga någon'
som helst slutsats av förskjutningarna i antalet manliga och kvinnliga
lärare om att variationerna i proportionen mellan de· manliga och'
kvinnliga lönerna skulle ha påverkat rekryteringen. Man kan endast
konstatera, att utbudet av kvinnlig arbetskraft varit mer elåstiskt än
beträffallde den manliga arbetskraften. Vid den starka expansion av
efterfrågan, som ägde rum under seklets början, täcktes det ökade
behovet av lärare i hög grad av kvinnor. Å andra sidan har det minskade behovet under det senaste decenniet huvudsakligen gått ut över
kvinnorna.
Inom apotekarkåren ha vi alltid haft lika lön för män och kvinnor.
Det finns en stark tillströmning av manlig arbetskraft till utbildningsanstalterna, vilket tyder på, att yrket icke anses ofördelaktigt åtminstone för närvarande ur manlig synpunkt. Då vi likväl här finna en
ökning av kvinnornas antal, beror detta därpå att det föreligger större
möjligheter nu än förr fö,r kvinnor att skaffa sig den erforderliga utbildningen. Genom skolreformen ha de lättare att få studentexamen
och att göra sig kompetenta för inträde vid farmaceutiska institutet.
Då denna tillströ,mning icke regler~s efter kön utan efter kompetens,
har kvinnornas antal ökats relativt till männens.
Inom statstjänsten genomfördes likalönsprincipen inom civilförvaltningen och kommunikationsverken år 1925. Där har tillströmningen av kvinnor till de hö·gre posterna varit mycket ringa. Det är
endast ett fåtal kvinnor, som kommit upp i högre befattningar. Man
måste emellertid taga hänsyn till att det krävs tid för att kunna meritera sig för befordran, och att förhållandena under det sista decenniet
ej heller varit så fördelaktiga på grund av inskränkning över huvud
taget i befordringsmöjligheterna. Man får emellertid också komnia
ihåg, att både då det gäller de högsta tjänsterna och tjänsterna å mellanstadiet, föreligger det en tendens att begränsa rekryteringen av
kvinnlig arbetskraft. Denna tendens beror icke på den lika lönen. Den
skulle säkerligen ha varit lika stark, även om kvinnornas löner hade
blivit satta 8, 10 eller 12 % under de manliga lönerna. Befattningarna
i fråga äro emellertid relativt väl avlönade, och det föreligger därför
ett starkt intresse att reservera dem för männen. Kvinnliga innehavare
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av sådana tjänster begränsa nämligen tillgången på befordringsmöjligheter .för männen, och detta gäller antingen kvinnorna sitta med
lika eller lägre lön. Det är således det faktum, att tjänsterna öppnats för kvinnorna och icke det faktum, att man genomfört den lika
lönen, som har drivit fram detta motstånd mot kvinnorna.
Jag kommer så till frågan vilka följder ett genomförande av likalönsprincipen på isolerade områden kan ha för de övriga områden, där
kvinnlig arbetskraft är sysselsatt. Jag vill i detta sammanhang vända
mig mot ett uttalande av finansministern för någon tid sedan i samband med frågan om lika löner inom folkskollärarkåren. Finansministern yttrade, ått det skulle vara orättvist mot de lågt avlönade innehavarna av rent kvinnliga tjänster, om man företoge en höjning av
lönen för folkskollärarinnorna enbart därför att de råkade arbeta på
ett område, där även manlig arbetskraft kom till användning. Ur rent
lönepolitisk synpunkt måste emellertid genomförandet av lika lön
inom ett blandat yrke, vilket i och för sig är lättare än en höjning av
lönerna inom ett rent kvinnligt yrke, vara ett mycket viktigt hjälpmedel just i strävandena att få upp lönerna in'om de lägre avlönade
kvinnliga tjänsterna och yrkena. Det är således icke en orättvisa mot
kvinnorna på dessa senare poster utan tvärtom en faktor, som har betydelse för höjandet av deras lönenivå.
Jag har här försökt visa, att den sedan länge rådande lönedifferensen
mellan manligt och kvinnligt arbete har medfört en sådan organisation
av arbetsmarknaden, att en jämkning är ytterst svår att åstadkomma
utan att cirkeln på något håll brytes, och det sker just genom höjning
av kvinnolönerna med hjälp av likalönsprincipens genomförande på
sådana områden, där kvinnor och män arbeta med samma slag av
arbete och ha samma kompetens. D'ärmed vill jag icke säga, att en
dylik politik kan medföra en utjämning i genomsnitt av manliga och
kvinnliga inkomster. Man kommer alltid att ha yrken med olika kompetens och olika betalning, och man kan räkna med att kvinnorna i
större utsträckning komma att söka sig till de lägre avlönade befattningarna, så länge icke de orsaker, som ligga b·akom detta förhållande,
elimineras. Männen ha därför större chanser att erhålla det bättre avlönade arbete, vilket de sträva att erhålla.
J ag vill slutligen endast säga ett enda ord om den s. k. familjelönen
och vilken betydelse den sl{ulle ha för en utjämning av manliga och
kvinnliga löner. Jag vill därvid först och främst framhålla, att enligt
min uppfattning är frågan om familjelön ett fördelningsproblem och
icke ett löneproblem. Det gäller här en fördelning mellan familjeförsörjare och icke familjeförsörjare. Frågan gäller endast vilken metod
man skall använda för att lösa detta problem. Den sämsta tänkbara
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metoden är att koppla ihop detta med lönerna, ty i så fall får "Juan
endast en utjämning inom vissa yrken, medan stora grup'per komma
att stå helt utanför. Detta fördelningsproblem löses b,äst på annat sätt.
Även om man skulle ge barntillägg och stora sådana tillägg, som
verkligen betyda något ur försörjningssynpunkt, så skulle man icke
därigenom lösa det lö,neproblem, som jag här har skisserat upp för
kvinnorna. Det skulle icke kunna medföra en utjämning av marginalen
mellan de lägre avlönad·e arbetena och de högre avlönade. Och det är
svårt att tänka sig att de.t skulle nämnvärt påverka fördelningen av
män och kvinnor på platser med högre, respektive lägre inkomster, så
länge de förhållanden jag tidigare berört kvarstå oförändrade.
Jag är fullt på det l{lara med att jag på grund av den begränsade
tiden och det otal faktorer, som här spela in - man l{ommer ju in på
de mest skiftande institutionella förhållanden - endast har kunnat ge.
glimtar av de faktorer, som äro av betydelse för frågan. Jag hoppas
emellertid, att om i den följande diskussionen vissa av dessa frågor
komma up,p, jag då skall närmare kunna belysa dem.
Härefter yttrade sig:
Byråchefen Bertil Nyström: Docenten Kocks synnerligen intressanta
föredrag klargjorde å ett objektivt och ingående sätt ett mycket viktigt men på samma gång ganska brännande problem. Vad jag alldeles
särskilt skulle vilja stryka under i docenten Kocks framställning var,
att om man skall .jämföra manligt och kvinnligt arbete, måste-man
jämföra precis samma slag av arbete. Å andra sidan måste man emellertid
erkänna, att det är utomordentligt svårt att göra en sådan analys. Jag tror
därför icke jag begår någon orätt mot docenten Kock, om jag säger, att
jag icke fann så många exempel i hennes framställning på en dylik specialiserad redovisning. Detta beror förmodligen därpå, att hela detta område
ännu trots det arbete, som blivit nedlagt, är tämligen outforskat. Vår lönestatistik är icke tillräckligt differentierad. De skarpt utpräglade yrkestyper,
som man skulle vilja ha utkristalliserade inom de stora generella yrkesgrupperna, ha ännu icke blivit b~hörigen avgränsade, i varje fall icke på
något mera oangripligt sätt. Det är därför förståeligt, om man härvidlag
mera framställer ö'nskemål än direkt kan framlägga resultat, vilka, om de
förelåge, nog skulle göra många heta debatter onödiga.
När jag med särskilt understr~Tkande av dessa synpunkter nu kommer
fram med ett p~r kritiska anmärkningar, så beror detta därpå, att jag
genom arten av mitt arbete kanske ser en smula olika på dessa problem än
föredragshållaren. Docenten Kock förde fram vissa frågekomplex såsom
den olika arbetsfördelningen mellan män och kvinnor, vad den' lägre
kvinnolönen har 'för verkningar samt eventuella konsekvenser av ett genomförande av lika lön för lika arbete. I ett föredrag är en sådan uppläggning givetvis både lämplig och trevlig, och den ger ju anledning till mångahanda reflexioner i olika riktningar, vilka vi också fått i .rikt mått. När
jag .emellertid såg föredragets rubrik »Kvinnoarbete och kvinnliga löner»,
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tänkte jag mig en något annan uppläggning av problemet. Jag trodde, att
vi skulle få en kartläggning av det kvinnliga arbetets betydelse på olika
områden av näringslivet, att vi skulle få veta, hur de kvinnliga lönerna
äro inpassade i den lönebyggnad, som förefinnes i det svenska näringslivet.
Jag förstår dock, att sådana önskemål äro svåra att tillfredsställa. När jag
nu har framställt dem, skulle jag egentligen också vara skyldig att illustrera, hur de skulle förverkligas. Men tiden är begränsad och jag måste
därför inskränka mig till några få synpunkter.
De stora huvudområden, där kvinnorna lägga ned sitt mesta arbete, är,
såsom också docenten Kock betonade, jordbruket och det husliga arbetet.
Här finna vi den stora massan avarbetande kvinnor, även om docenten
Kock kallade alla dessa jordbrukar- och småbrukarhustrur etc. för »hustrur
utan yrke». Dessa ha emellertid ett utomordentligt hårt och nödvändigt
arbete att utföra, och det blir tyngre för var dag genom den växande svårigheten att få lejd arbetskraft. De unga flickorna strömma från jordbruket till städerna för att där söka sig andra sysselsättningar. Kanske söka
de sig icke så mycket till industrien, ty såvitt jag kan se har kvinnoarbetet
inom industrien i huvudsak hållit sig till vissa relativt begränsade områden.
Man kan i varje fall knappast konstatera någon procentuell ökning av de
kvinnliga industriarbetarna, ty dessa ha i många år i genomsnitt utgjort
omkring 20 % av hela antalet industriarbetare. Detta kvinnoarbete förekommer särskilt inom textil-, beklädnads- och livsmedelsindustrierna. Den
stora ökningen av de kvinnliga arbetsmöjligheterna har däremot erhållits
inom handel och samfärdsel samt i förvaltningstjänst, allmän och enskild.
Inom hembiträdesyrket synes antalet kvinnor i städerna snarast varit konstant. Man har visserligen icke numera både kokerska och husa i familjerna, men å andra sida.n ha vi fått många yrkesarbetande fruar, vilka behöva hjälp i hemmet för hushållsgöromålen.
Vad jag här sagt skulle närmast var en liten skiss i grova drag över hur
kvinnoarbetet är lagt i vårt land. En dylik kartläggning har intresse särskilt ur två synpunkter, dels för jämförelser tillbaka i tiden, dels för sammanställningar med motsvarande förhållanden i utlandet. I förstnämnda
hänseende har jag redan antytt, att kvinnoarbetet inom den egentliga
industrien icke s.ynes ha ökat något väsentligt utan att ökningen av de
yrkesarbetande kvinnorna i huvudsak fallit på andra arbetsområden. Vad
beträffar jämförelse mellan kvinnornas betydelse i Sveriges och andra länders näringsliv, vet ju var och en, som kommit ö,ver bara till Finland, att
kvinnorna där spela en helt a.nnan roll i arbetslivet än hos oss. Man har
icke blott kvinnliga spårvägskonduktörer utan även kvinnliga sågverksoch stuveriarbeterskor, och över huvud taget knoga finska kvinnor i många
arbeten av tyngsta slag. Vi hade på sin tid något liknande inom stuverifacket i Norrland, men det blev lyckligtvis avskaffat. I de östeuropeiska
länderna och i Balkanstaterna finner man, hurusom kvinnorna arbeta i
mycket tunga sysslor, kanske icke minst inom jordbruket. I England och
Amerika arbeta däremot jordbrukets kvinnor icke i någon nämnvärd grad
ute på fälten.' Däremot spela i dessa länder kvinnorna en stor roll inom
vissa lättare industriella fack.
Jag håller före, att om man kunde göra en detaljerad kartläggning av
kvinnoarbetet, skulle denna klarlägga rätt mycket av frågan hur kvinnorna
ur arbetssynpunkt ha det här i landet i jämförelse med andra länder. Än
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mera gäller detta beträffande de kvinnliga lönerna. Även därvidlag borde
man få litet klarare besked om hur det förhåller sig med löneläget och lönevariationerna. Docenten Kock talade om att 2/ 3 av den manliga lönen
kunde anses vara en normal och relativt god kvinnolön. Detta är nog ett
riktigt statistiskt genomsnitt, men i verkligheten finnas stora variationer
från löner lika med männens ned till hälften eller därunder. T. o. m. inom
jordbruket, som ju i allmä.nhet betalar låga löner - lönenivån ligger :här
trots den senaste tidens höjningar ungefär vid hälften av industriens kan understundom kvinnolönen komma relativt högt upp på skalan. Det
finns ju en, åtminstone teoretiskt, mycket uppskattad form av kvinnlig
arbetshjälp, nämligen mjölk- eller landsjungfrur. Sådana äro nu mycket
svåra att erhålla, och i relation till det allmänna löneläget inom jordbruket
kunna landsjungfrurna därför åtminstone i vissa trakter påräkna höga
löner. I Stockholmstrakten och överhuvud i Mälarprovinserna ligger lönen
för en sådan obetydligt under dränglönen; hon får 4/5 av dränglönen eller
någon gång t. o. m. samma lön. Går man däremot till Västerbotten eller
Norrbotten, får tjänsteflickan endast omkring hälften av drängens. lön. I
förra fallet är det naturligtvis Stockholm, som konkurrerar om arbetskraften. Lämnar en landsflicka sin plats för att taga plats som hembiträde i
huvudstaden, får hon knappast högre månadslö'n i pengar, men hon får
det i många avseenden trevligare och angenämare, och man förstår, att
under sådana förhållanden konkurrensen måste bli svår för lantgården.
Man skulle kunna tala ganska länge om löner och lönerelationer, men
jag skall icke längre upptaga tiden därmed. Jag vill endast betona, att en
analys av kvinnolönerna för olika skarpt begränsade yrkestyper nog skulle
ge en hel del av värde. Jag tror icke, att någon sådan statistik är gjord.
Jag vet emellertid, att det icke är möjligt att utan mycket arbete åstadkomma en sådan statistik med den precision och den utförlighet, som
skulle behövas. Men funnes en dylik ingående och allsidig redovisning,
skulle denna säkerligen klargöra en hel del förhållanden på den kvinnliga
arbetsmarknaden, som man nu generaliserar på grundval av enstaka och
ibland rätt på måfå valda exempel.
Även i löneavseende skulle man kunna göra belysande jämförelser med
förhållandena i andra länder. Sådana jämförelser skulle sannolikt utvisa,
att de kvinnliga lönerna i Sverige ligga förhållandevis högt jämfört med de
manliga. Jag tror jag vågar säga detta på grundval av det material, som
jag haft tillfälle att se. Såsom också docenten Kock framhöll, ha i Sverige
kvinnolönerna stigit proportionsvis mycket hastigare än de manliga lönerna. Sedan år 1913 ha generellt sett kvinnolönerna både inom industrien och
jordbruket ungefär tredubblats, under det att de manliga lö'nerna för..
dubblats. Går man längre tillbaka i tiden, finner man i huvudsak samma
utvecklingstendenser.
Det är slutligen en synpunkt, som jag icke tror, att docenten Kock vidrörde, men som jag skulle vilja understryka. Det förhåller sig ju så, att
ur levnadsstandardens synpunkt betydelsen aven viss lön beror icke blott
på dess storlek per timme eller vecka utan även på hur länge man åtnjuter inkomsten. Risken för arbetslöshet är, som vi veta, relativt stor i det
svenska näringslivet. Vi ha många utpräglade säsongyrken, och kriser och
högkonjunkturer växla. Därigenom ha ju löntagarnas förhållanden blivit
osäkra, så att lönen per tidsenhet i och för sig icke säger så mycket om
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vederbörandes inkomststandard. Härvidlag råder emellertid till synes ett
speciellt förhållande med den kvinnliga arbetskraften. Statistiken synes
utvisa, att i regel kvinnorna fått behålla sitt arbete i större utsträckning
än männen vid en kris. Detta kan bero därpå, att kvinnorna varit billigare
och kanske också på att den av docent Kock berörda »prestigesynpunkten»
fått vika under svåra tider. Vår arbetslöshetsstatistik visar ju också det
egendomliga faktum, att vi även under tider av utpräglad arbetsbrist knappast haft några kvinnliga arbetslösa. Delvis beror detta på att kvinnorna
i mycket liten utsträckning anmält sig såsom hjälpsökande arbetslösa, även
om de varit det. Men delvis sammanhänger sa.ken med att det finnes en
reservoar av arbetsmöjligheter inom jordbruket och inom det husliga arbetet, dit kvinnorna kunna dra sig tillbaka under en kris och i stor utsträckning också äro välkomna. Synp'unkten om kvinnornas mindre arbetslöshetsrisk borde kanske förts fram litet mera i föredraget ,ty den är av stor
betydelse för bedömandet av kvinnornas inkomststandard.
Till sist skulle jag vilja framhålla, att det ju är så, att kvinnorna dominera inom vissa industriella yrken och därigenom också kunna komma att
sätta sin prägel på arbetet inom hela städer. Går man till våra stora textilstäder, Borås och Norrköping, skall man finna, att det ofta är kvinnorna,
som bära upp familjens ekonomi. Det betalas visserligen merendels låga
löner i textilbranschen, men det är ofta flera medlemmar i familjen som
arbeta. Kvinnorna ha ej sällan högre löneinkomst än männen, därför att
de passa synnerligen bra just för arbetet i textilfabrikerna. Vid den undersökning av llembiträdesfrågan, som för någon tid sedan gjordes i socialstyrelsen, visade .det sig, att i Borås fanns det knappast någon infödd
Boråsi1icka, som var hembiträde, utan sådana fingo hämtas från annat
håll. Det har också visat sig, att det i sådana städer blivit nästan ett problem att sysselsätta den manliga arbetskraften. Man har fått inrätta en
del tyngre industrier för att taga hand om karlarna. Å. andra sidan är järnmanufakturstaden Eskilstuna en utpräglad maskulin stad. Där är det rätt
svårt för en kvinna att få anställning inom metallindustrien.
De synpunkter, som jag nu framlagt, kanske i något tillspetsad form,
utvisa emellertid betydelsen av vad jag först nämnde, nämligen att man
behöver få en så skarp analys som möjligt av kvinnoarbetets och det manliga arbetets relativa betydelse inonl olika näringsgrenar samt av storleksförhållanden och växelverkan mellan manliga och kvinnliga löner. Det är
svåra och viktiga problem det här gäller att lösa. Även om i den utredning,
som ligger bakom' docenten Kocks fö'redrag, en hel·del av dessa förhållanden blivit klargjorda, återstår säkerligen åtskilligt att utföra på detta
område, innan vi kunna säga, att vi ha fått en fullständig redovisning och
kartläggning av detsamma.
Herr S.. Fischerström: Såväl docenten Kocks som byråchefen Nyströms
anförande voro ju präglade aven rent objektiv inställning till de proplem, som här ställts under diskussion. Jag hade för min del väntat
mig, att dagens diskussionsämne även skulle ha föranlett något mer
personligt färgade synpunkter framför allt från docenten I(ocks sida
i en del aktuella spörsmål angående kvinnornas förvärvsarbete, men jag
måste konstatera, att mina förväntningar därvidlag icke blivit infriade.
Jag tillåter mig därför, herr ordförande, att - måhända en liten SInula vid
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sidan av ämnet - framföra några synpunkter på ett par av de problem
rörande kvinnoarbetet, som för närvarande äro föremål för mera allmänt
intresse och närmast därvidlag frågan om den gifta kvinnans ställning j
förvärvsarbetet.
Närmast med anledning av dagens diskussion passade jag i går på tillfället att en smula i förväg dryfta en del frågor rörande kvinnoarbetet med
en av de mera framstående representanterna för de kvinnliga befattningshavarna här i landet och jag vill inte förneka, att denna diskussion gav mig
en del att tänka på och en del för mig nya synpunkter på de omdebatterade spörsmålen. Av diskussionen fick jag dock såsom ett bestående intryck bl. a. den uppfattningen, att min kontrahent ansåg, att kvinnoorganisationerna i arbetet för sina principer om lika lön för lika arbete och den
gifta kvinnans oförbehållsamma rätt att utöva förvärvsarbete hade sitt
största hinder att övervinna från männens sida, inte blott från manliga
arbetsgivare utan lika mycket från manliga arbetskamrater, vilket delvis
skulle vara motiverat av någon sorts konkurrentavund och rädsla från
männens sida för att kvinnorna skulle öva intrång på den enligt min kontrahents uppfattning favoriserade ställning i förvärvsarbetet, som sedan
urminnes tider skulle varit förbehållen männen.
Jag är personligen ganska förvissad om att min kontrahent har rätt på
den punkten, att männens motstånd blir kvinnans värsta stötesten, då det
gäller att genomföra ·radikala reformer i avseende på kvinnoarbete och
kvinnliga löner, men jag tillåter mig samtidigt förfäkta den uppfattningen
- ehuru jag vet att jag inte blir oemotsagd - att motiveringen härtill icke
normalt är att söka i en alltför djupt rotad egoism hos mannen oeh en
strävan från hans sida att slå vakt om vunna fördelar, utan tvärtom bottnar i en önskan - måhända fåfäng - att placera kvinnorna och närmast de gifta kvinnorna på den plats., där 'de naturligt höra hemma, nämligen just i hemmen, och därmed skapa den lycka och den tillfredsställelse
för kvinnan, som nog flertalet män rent instinktivt åstunda. Det finns i
varje fall enligt min mening ingenting mera åtråvärt för en människa än
att få utföra det arbete, vartill hennes natur och anlag anvisa henne. Ingen
människa skall få mig att tro, att den normalt funtade kvinnan av naturen
är avsedd att hela sitt liv syssla med stenografi och maskinskrivning,
fabriksarbete och annat yttre förvärvsarbete. Jag känner mig också långt
ifrån övertygad om att kvinnornas talesmän själva alltid äro på det klara
med sitt köns naturliga inställning i dessa frågor. Dessa talesmäns motivering till sina strävanden är huvudsakligen och nästan alltid påvisandet utav
att industrialiseringen och mekaniseringen gjort kvinnans arbetskraft i
hemmen överflödig, att hennes arbetskraft i hemmen icke heller uppskattas
på samma sätt som förr i världen och att det om icke annat givetvis måste
vara en stor nationalekonomisk fördel, att den kvinnliga arbetskraften utnyttjas i största möjliga utsträckning i yttre förvärvsarbete.
För min del är jag långt ifrån säker på det resonemangets bärighet. Jag
tror tvärtom, att flertalet kvinnor, och jag tänker återigen närmast på de
gifta kvinnorna, mer än väl kan få utlopp för sin naturliga verksamhetslusta i hemmet och där göra en bestående och värdefull insats, och att
samhällets och det allmännas strävanden därför i görligaste mån måste
inriktas på att få de gifta kvinnorna att återvända till eller i varje fall
stanna i hemmen, en uppgift som enligt min mening kanske nu mer än nå-

38

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN 9 MARS 1937

gonsin är nödvändig i vår industrialiserade tid, just därför att hemmet och
den känsla av personlighet och individualitet, som ett hem i ordets rätta
bemärkelse bör ha möjlighet bibringa människorna, måste utgöra en nödvändig motvikt mot den förflackning och nivellering, som industrialismen
med våldsam kraft och snabbhet åstadkommer i samhället. Jag kan för
min del inte sympatisera med standardiserade oeh livlöst rationaliserade
hem, för att inte tala om industrialiserad och socialis.erad barnavård, barnuppfödning och barnuppfostran. Jag är tack och lov av den uppfattningen,
att det finns tusentals för att icke säga hundratusentals män och kvinnor
- och icke minst kvinnor - som i grund och botten dela min åsikt. Men
hemmen komma att nivelleras och förflackas och mista det mesta eller allt
av sin egenskap av personlighetens kraftkälla, därest kvinnornas strävan
kommer att gå ut på att även som gifta och som mödrar söka förvärvsarbete utom hemmen. För mig ligger det sålunda ganska kl~rt, att det bör
vara en strävan från samhällets liksom den enskildes sida, att de gifta
kvinnorna i görligaste mån ägna sig åt sin naturliga uppgift, åt hemmen
och barnen, och jag känner mig förvissad om att det arbete, som de härigenom komma att uträtta, i varje fall på iång sikt bedömt, har minst
samma nationalekonomiska värde som det arbete, de prestera utom hemmen men på hemmens bekostnad.
Förutsättningen för ett lyckligt resultat av de strävanden, som enligt
min mening böra vidtagas, är emellertid självfallet, att mannen som familjeförsörjare normalt kan uppnå sådana inkomster, att han har möjlighet att bilda familj under de angivna betingelserna och att försörja hustru
och barn. Skulle inte det målet kunna uppnås kan man uppenbarligen icke
komma ifrån nödvändigheten av att man och hustru båda genom yttre
förvärvsarbete bidraga till familjens uppehälle. Men jag tror, att möjligheter förefin~as, vilken tro å andra sidan dock medför, att jag inte heller
kan gå i bräschen för slagordet lika lön för lika arbete. Jag menar nämligen, att det från hela samhällets synpunkt är högeligen önskvärt, att
lönen för den enskilde inte blott avpassas direkt efter hans presterade
arbetsresultat - försåvitt det över huvud taget är möjligt att evalvera
detta i en riktigt avpass.ad lön - utan att en väsentlig faktor vid lönens
avpassande får utgöras av den försörjningsprestation, vederbörande åtagit
sig gentemot hustru och barn och eventuellt andra närskylda. Jag anser
nog principen lika lön för lika arbete vara riktig och rimlig, vare sig det är
fråga om män eller kvinnor, så länge vederbörande icke åtager sig en av
samhället önskad försörjningsplikt gentemot andra, men att varje anställd,
som åtager sig dylik försörjningsplikt - och det blir i huvudsak med min
inställning de gifta männen - bör erhålla väsentliga tillägg till sin lön
både för hustru och för varje barn, som familjen sätter till världen. Jag
skulle gärna vara med om, ifall det låter sig göra av praktiska skäl, att
dessa lönetillägg icke utbetalades till mannen utan direkt till hustrun. Härmed skulle man dels i någon mån kunna undvika att lönetillägget utnyttjades på ett obehörigt sätt, dels kunna ge den gifta kvinnan den känslan,
att hon får en direkt ersättning .för sitt arbete i hemmet, en slant, som
verkligen är hennes egen och som hon efter eget gottfinnande har att disponera över.
Jag anser emellertid icke att man skall söka lösa detta försörjningsproblem lagstiftningsvägen eller genom andra, alltför kraftiga ingrepp från
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det allmännas sida, utan man bör överlåta detta problem åt arbetsgivarna
och de anställda själva. Skulle de anställdas organisationer - icke minst
kvinnornas - vilja gå in för en lönepolitik efter sådana grunder, tror jag
icke det skulle möta några oöverstigliga svårigheter att vinna förståelse för
en sådan politik hos flertalet av landets arbetsgivare, och jag tror knappast heller, att de, som blevo lidande på lönepolitiken - nämligen ungkarlarna och de ogifta kvinnorna - skulle ha alltför befogade invändningar
att resa mot ett sådant lönesystem. Skulle de mot förmodan ha det, får
man trösta sig därmed, att de alltid skulle befinna sig i en hopplös minoritet.
Jag är icke blind för att det av mig förordade lönesystemet i enstaka fall
skulle komma att missbrukas och att gifta kvinnor skulle söka och i vissa
fall även erhålla förvärvsarbete utom hemmen i strid mot systemets grund':'
princip; men hela min tanke bygger på att det finns en naturlig och djupt
rotad uppfattning både hos man och kvinna, att den gifta kvinnan har sin
rätta plats i hemmet som maka och mor. Får mannen eller låt oss säga
familjen det ekonomiska stöd, som jag förordat, tror jag, att denna natur
skall ta ut sin rätt, och att missbrukandet av lönesystemet inte kommer
att bli överväldigande.
Till sist ännu en sak. Jag vet, att jag kommer att mötas av deri invändningen, att det system, jag gjort mig till talesman för, i vissa fall lider av
den bristen, att en kvinna, som gifter sig och i samband därmed lämnar
sitt förvärvsarbete, dock icke gives någon som helst säkerhet för att äktenskapet kommer att bestå för all framtid, och att det sålunda väl kan hända,
att hon en vacker dag kan komma att stå på bar backe som en följd av
att hon lämnat förvärvsarbetet och ägnat sig åt hemmet. En sådan invändning kan givetvis inte utan vidare negligeras, men jag menar dock, att
man inte får överdriya dess betydelse. Man är emellertid här inne på ett
område, som ju i hög grad är besläktat med exempelvis arbetslöshetsrisken och arbetslöshetsproblemet, samhällsproblem som tarva sin särskilda
behandling och sina särskilda ingrepp. Då det gäller de gifta kvinnornas
osäkerhetstillstånd torde det säkerligen finnas stora möjligheter att komma
till rätta därmed dels genom en förnuftigt ordnad familjepensionering, dels
också genom att kvinnorna, när de icke längre kunna påräkna sin försörjning i äktenskapet, återvända i förvärvsarbete -och i det läget torde det
uppenbarligen vara en uppgift för samhället att i görligaste mån bereda
henne möjligheter därtill. Man skall inte heller inbilla sig, att alla livets
risker kunna elimineras, utan man får nog finna sig i att taga det ondamed det goda. Jag har inte för min del kunnat bibringas den uppfattningen,
att kvinnorna själva hysa någon överdriven skräckkänsla för osäkerhetstillståndet i äktenskapet och jag vill till slut som ett litet bevis härför
anföra följande:
Jag har under många år i egenskap av tjänsteman i Svenska PersonalPensionskassan (S.P.P.) rest land och rike runt och talat med arbetsgivare
och anställda om önskvärdheten av att rationella och ordnade pensionsförhållanden införas för de i enskild tjänst anställda här i landet, ett arbete,
som glädjande nog har medfört ganska betydande resultat. Nu är det så,
att S.P.P. i sina försäkringsvillkor har infört bestämmelsen, att kvinna,
som ingår äktenskap och i samband därmed lämnar sin tjänst, äger rätt att
vid äktenskapets ingående, om hon så önskar, kontant återfå sitt tillgodo-
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havande i kassan, varvid hon givetvis får avstå sin rätt till framtida pension. Jag uppehåller mig alltid ingående vid denna bestämmelse, då jag
talar med de kvinnliga anställda, och försöker eftertryckligt framhålla för
dem, att äktenskapet inte med säkerhet är någon försörjningsinstitution
för livstid, och att de därför göra klokt och förnuftigt uti att inte utnyttja
sin återköpsrätt utan böra låta tillgodohavandet stå inne i S.P.P. som en
säkerhetsventil för framtiden. Jag har mer än en gång talat mig varm för
denna sak, men jag måste bekänna - och detta anför jag som bevis för
mitt påstående, att kvinnorna icke äro rädda för äktenskapets ekonomiska
risker - att jag i praktiken inte blivit bö,nhörd i ett enda fall.
Aktuarien H.. Dernby: Herr Fischerström talade om att kvinnans naturliga plats är i hemmet. Det är alltså mannen, som skall försörja hustrun.
Detta förutsätter dock, att hustrun s·kall ha fullt upp med arbete i hemmet för att hon skall vara tillfredsställd med en sådan ordning. Man får
icke~glömma, att arbetet i hemmen är helt annorlunda nu än för två generationer sedan, och att mannen som ensam familjeförsörjare är en järn.:.
förelsevis ny företeelse. Försörjningsbördan vilade förr på båda makarna
på ett helt annat sätt, när man hade självhushåll. På den tiden kunde man
nästan betrakta hustrun som en fabriksföreståndare. Hon måste på ett
helt annat sätt än nu göra en personlig insats icke blott på så sätt, att hon
genom att ekonomisera minskade utgifterna för hemmet, utan även därigenom, att flertalet förnödenheter skulle göras i hemmet. Hon gjorde
alltså en direkt positiv insats för förmögenhetsbildningen. Detta är en sak,
som man måste ta i betraktande, när man jämför hustruns arbetsbörda
i hemmet förr och nu. Det är sålunda icke så, att mannen i alla tider ensam varit familjeförsörjaren. Det har nu skett en omvälvning beträffande familjens ekonomiska förhållanden, som medfört, att hustrun söker
sig förvärvsarbete utanför hemmet. Hon söker därmed bara upp det arbete,
som har försvunnit från hemmet.
Byråchefen Nyström efterlyste en kartläggning av den kvinnliga arbetskraftens användning. Jag skall icke föregripa vad docenten Kock kommer
att säga därom, men det är avsikten, att detta skall ske. Resultatet härav
kan kanske ännu icke läggas fram i ett kort inledningsföredrag. Det är
givetvis av stor betydelse att just få fram de arbetsområden, där kvinnorna .arbeta.
Byråchefen Nyström framhöll även, att när man undersöker, hur lönerna
verka, måste man också taga hänsyn till arbetslöshetsrisken. Om det emellertid är så, att kvinnans lägre lön ger henne större möjlighet att erhålla
arbete under en kris och alltså samtidigt försvårar mannens möjlighet att
då få något arbete, frågar man sig verkligen', om det kan anses vara riktigt,
att man genom lägre löner åt kvinnorna skall ge dem företräde framför
männen. En sådan utveckling måste väl nationalekonomiskt sett icke vara
lämplig. Därför menar jag och de, som arbeta för principen lika lön för
lika arbete, att den i själva verket ger större möjligheter till en riktigare
fördelning av arbetet· därigenom, att den tvingar in arbetskraften på områden, där den bäst gör sig gällande. Som det nu är, är det mycket lätt för
unga flickor att få ett lågt avlönat kontorsarbete, därför att männen kon...
kurrera icke på den punkten. En arbetsgivare tar icke en man, när lönen
är så låg. I ett ämbetsverk får man .skickliga stenografer och maskinskri-

KVINNOARBETE OCH KVINNLIGA LÖNER

41

verskor med åttaklassigt läroverk eller realskolexamen för en lön, som är
lägre än för en vaktmästare med endast folkskoleutbildning. Även om manlig arbetskraft funnes att tillgå, skulle man icke ta den, därför att det skulle
icke vara opportunt att ge en manlig befattningshavare med motsvarande
kvalifikationer lägre lön än en vaktmästare. Vore lönen däremot lika stor
som man vill betala en manlig tjänsteman, tvingades också flickorna, i
varje fall de, som ha möjlighet därtill, att tänka på att skaffa sig en yrkesutbildning och icke blott att söka erhålla en lätt anställning. De skulle därmed också kunna erhålla platser, där de finge möjlighet att göra sig personligen gällande.
Jag har med det sagda endast velat något belysa, hur vi se på problemet
lika lön för lika arbete. Vi äro icke blinda för att denna princips genomförande kan medföra, att kvinnornas möjligheter att få arbete i vissa fall
försvåras, men vi anse den i alla fall vara riktig, eftersom den leder till en
bättre fördelning av arbetet.
Docenten K.. Kock: Jag beklagar, att jag genom den titel jag givit mitt
föredrag har ingivit byråchefen Nyström den förhoppningen, att han skulle
få en redogörelse för kvinnoarbetets nuvarande karaktär, löner o. dyl.,
liksom att jag ingivit herr Fischerström förhoppningen att få höra en del
kanske feministiskt tillspetsade synpunkter på den gifta kvinnans förvärvsarbete.
Om jag först håller mig till byråchefen Nyströ·ms anmärkningar, vill jag
säga, att den kartläggning som han efterlyste delvis ligger i form av ett
par hundra maskinskrivna sidor i min portfölj. Det var emellertid fullkomligt omöjligt för mig att ge ett koncentrat härav under ett kort inledningsföredrag. Jag försökte i stället att på grundval av denna utredning lämna
en framställning av vad jag vid mina samtal med arbetsgivare och arbetare
på olika områden har kommit underfund med i fråga om motiven för
arbetets fördelning och de synpunkter som man lägger på kvinnoarbetet,
vilket allt utgjorde utgångspunkten för de principiella synpunkter på löneproblemet, som jag här velat lägga fram. När jag drog upp frågan om de
olika orsakerna till arbetsfördelningen, försökte jag också ge några glimtar
- det kunde icke bli annat på grund av den korta tiden - av motiven för
denna arbetsfördelning. Jag är emellertid rädd för ;1tt denna kartläggning
icke heller kommer att ge byråchefen Nyström vad han väntat sig, speciellt i fråga om lönerna, därför att jag har för min del funnit, att av den
lönestatistik, som för närvarande existerar, är det ytterst svårt att draga
några slutsatser. Jag för min del är emellertid bara glad, om det här finns
ett arbetsområde, som man kan fortsätta att studera, och jag har icke
några anspråk på att komma med en fullständig utredning av frågan.
Det förvånade mig en smula, att byråchefen Nyström tog upp uttrycket
»hustrur utan yrke». Jag hade möjligen kunnat tänka mig, att någon
annan skulle göra det men icke en statistiker, eftersom detta är det uttryck
som användes i folkräkningen. Jag är fullt på det klara med att en stor del
av dessa hustrur arbeta i jordbruket. Jag nöjde mig därför med att säga,
att drygt hälften av de vuxna kvinnorna - jag har nämligen räknat ifrån
några hundratusen i oavlönat arbete inom hemmen. Någon exakt siffra kan
man för övrigt icke få.
Vad sedan gäller mitt påstående om att 2/3 av männens timlön var, jag
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sade icke en bra, men en tämligen normal kvinnolön, så är det verkligen så,
att när man resonerar om lönerna med såväl arbetsgivare som arbetare,
komma de ofta tillbaka just till detta, att ungefär 2/3av männens timlön är
det normala. Jag framhöll själv, att det förekom stora variationer, i själva
verket från 50 % till full likställighet, men proportionen 2/3betraktas uppenbarligen i nuvarande läge såsom på något sätt »normal». Det är resultatet av tillgång och efterfrågan, säger man. Det är en mycket enkel förklaring till verkliga förhållandet, men så ser man på saken i dessa kretsar.
Arbetarna ha själva den uppfattningen, att det är svårt att driva upp
lönen över den gränsen. Det finns högre löner inom vissa speciella områden.
Möjligen kan det vara särskilt starka organisationer, som åstadkommit
detta. Det kan också finnas olikheter. på grund av ackordsarbete. De 2/3
gälla nämligen närmast timlönerna.
Givetvis är arbetslöshetsrisken en mycket viktig synpunkt, och jag är
glad över att den blev upptagen. Jag skulle emellertid vilja tillfoga den
anmärkningen, att kvinnornas ringa arbetslöshet under lågkonjunkturerna
sammanhänger därmed, att den kvinnliga arbetskraften i så stor utsträckning är anställd inom industrier som äro mindre konjunkturkänsliga.
Hemmamarknadsindustrien drabbades ju över huvud taget av relativt
obetydlig arbetslöshet under den kris som vi senast gått igenom. De tunga
industrierna, som äro mera konjunkturkänsliga, äro däremot specifikt
manliga.
Jag tror icke, att man kan räkna med att den kvinnliga arbetskraften,
därför att den är billigare, på något sätt ersätter den manliga under en
arbetslöshetsperiod. I varje fall har detta förnekats både av arbetsgivaroch arbetarrepresentanter inom vissa industrier, som jag tillfrågat om
saken. Man skulle exempelvis kunna tänka sig en sådan utveckling inom en
industri som den elektrotekniska, men där har man förklarat, att finns det
någon skillnad mellan män och kvinnor i arbetslöshetshänseende, så beror
det på att de äro sysselsatta med olika slags arbete. Jag skulle kunna taga
ett exempel från ett ~nnat område, nämligen från bokbinderiyrket. Här
svarade man mig, att det arbete som utföres av kvinnor är mindre konjunkturkänsligt än det arbete som männen äro sysselsatta med. Sådana
omständigheter påverka givetvis i hög grad kvinnornas arbetslöshet.
Jag skall icke gå in på herr Fischerströms diskussion av den gifta kvinnans förvärvsarbete, därför att jag har verkligen fat~at uppläggningen av
diskussionen i kväll så, att löneproblemet vore det väsentliga. Jag kom ett
par gånger in på frågan i vilka' avseenden den gifta kvinnans arbete har
betydelse för utvecklingen av de kvinnliga lönerna. Hela frågan om den
gifta kvinnans arbete eller, som man också kan säga, den yrkesarbetande
kvinnans möjligheter till äktenskap, är ett problem som fordrar en diskussionskväll för sig. Det är dock alltför frestande att icke använda tillfället
till. några repliker.
Det förvånade mig, att man efter de sista hundra årens utveckling ännu
talar om ett naturligt, till hemmet begränsat arbetsområde för kvinnan.
Hade det varit så, att det hade funnits detta naturliga arbetsområde, dit
alla kvinnor trängta, är det mycket märkligt, att under de sista hundra åren
ha kvinnorna själva arbetat med händer och fötter för att få utbildning
och komma ut på andra områden. Detta har icke skett av ekonomiska
skäl utan huvudsakligen därför att de känna med sig, att de ha skiftande
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begåvningar. Jag skulle kunna citera herr Fiseherströ·m själv och säga, att
ingenting är mera åtråvärt än att få syssla med det arbete, som man har
anlag för.
Det är också förvånansvärt, att herr Fischerström ansåg, att en rationalisering av hemarbetet skulle vara motbjudande. Jag tror icke någon av
'oss, allra minst de kvinnor själva, som äro mest intresserade härav, d. v. s.
de hemarbetande kvinnorna, skulle vilja gå tillbaka till forna tiders icke
rationaliserade hemarbete och byta ut de moderna bekvämligheterna och
förenklade hushållsmetodern-a mot det tunga och obekväma arbete som
fanns förut. Gjorde vi det, skulle vi givetvis kunna sysselsätta väsentligt
mera kvinnor än nu i hemmen. Vi sysselsätta dock skulle jag tro omkring
1,5 miljon kvinnor i hemarbete, om vi dit räkna alla hustrur, som rubriceras såsom utan yrke, änkor och andra familjemedlemmar utan yrke samt
det avlönade husliga arbetet.
Försörjningsbördan skall vara avgörande för lönens höjd, ansåg herr
Fischerström. Den som åtagit sig en försörjningsbörda, skall också ha kompensation härför. Som herr Fischerström såg på problemet, var det den
gifte mannen som åtog sig denna försörjningsbörda. Det finns emellertid
människor som få sig ålagda en försörjningsbörda, och hur skall det gå
med dem? Kan man verkligen här dra en gräns mellan män och kvinnor?
Är det icke många kvinnor, som få sig ålagda en försörjningsbörda gentemot föräldrar, gentemot män och gentemot barn? Hela det system, som
herr Fischerström lade upp med lönetillägg för att täcka försörjningsbördan; ser mycket bestickande ut, men - och eftersom detta har betydelse
för löneproble~et, är det berättigat att här gå in på saken - när man
resonerar på detta sätt om att utjämna försörjningsbördan, utgår man
ifrån att det bara skulle finnas anställda inom näringslivet. Vi ha emellertidockså självständiga företagare, som befinna sig i mycket sämre ekonomisk ställning än många av de anställda. Tänk på hela vår småbrukarklass,
som ändå representerar en mycket stor del av vår befolkning, på de små
hantverkarna. och småhandlarna. De skulle alla komma att stå utanför
hela detta system med lönetillägg som kompensation för försörjningsbördan. Jag för min del kan icke finna, att detta ur social s:ynpunkt innebär
någon synnerligen rättvis fördelning av försörjningsbördorna.
Det framgick icke klart av herr Fischerströms uttalande, om detta utjämningssystem skulle ske inom varje grupp fö'r sig. Herr Fischerström
talade emellertid om att arbetsgivarna säkerligen skulle visa förståelse för
dessa synpunkter och således vara villiga att ge högre lön åt dem som
hade försörjningsbörda. Detta kan icke betyda annat än en utjämning
inom respektive grupper mellan dem, som ha försörjningsbörda, och dem,
som icke ha det, alltså efter herr Fischerströms terminologi mellan de gifta
männen å ena sidan och de ogifta männen och kvinnorna å den andra.
Arbetarna inom en industri, låt mig taga textilindustrien, där man har
mycket låga löner, få själva sörja för en utjämning av försörjningsbördan
inom denna industri. På samma sätt skulle t.ex. tjänstemännen med rela.tivt höga löner få företaga en utjämning mellan sig. Man skulle på detta
sätt icke få någon utjämning mellan olika grupper av löntagare i olika
ställningar. Nu hjälper man sig fram på detta sätt på sina håll och ger
inom t. ex. textilindustrien - jag tror det är den enda industri, där det
förekommer - ett tillägg för den som har barn eller orkeslösa föräldrar
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att försörja. Man har likväl här varit tillräckligt rationell att icke dela upp
efter män och kvinnor utan efter verklig försörjningsbörda, -så att även
kvinnor med försörjningsplikt få detta bidrag. Det är typiskt, att det är i
en av de sämst avlönade industrierna, där man funnit sig nödsakad att förfara på detta sätt. Här få emellertid de dåligt avlönade ogifta textilarbetarna hjälpa de gifta, nlen det sker ingen utjämning från inkomstgrupper
med större inkomster till dem som ha lägre inkomster.
Herr Fischerström var också nog optimistisk att tro, att arbetsgivarna
skulle ställa sig sympatiska gentemot en politik, som går ut på att återföra
de gifta kvinnorna till hemmet. Vissa grupper av arbetsgivare ställa sig
onekligen sympatiska till en sådan politik, men andra göra det icke. Jag
tror att om man skulle fråga en hel del av våra industriarbetsgivare, skulle
de svara: För allt i världen tag icke ifrån oss våra gifta arbeterskor!
Byråchefen Bertil Nyström: .Jag blev mycket glad över att höra, att den
kartläggning, som jag efterlyste, fanns i docenten Kocks portfölj. I den mån
utredningen enbart grundar sig på förefintlig officiell statistik är jag dock
rädd för att det blir en något suddig kartläggning. Jag skall emellertid
uppskjuta mitt omdöme, till dess jag får se utredningsresultatet. Det har
varit en god, fastän kanske icke så billig grundsats för svenska kommitteer
att försöka föra den officiella statistiken ett stycke framåt på sina speciella
områden, och jag hoppas, att även denna kommitte följt nämnda goda
grundsats.
Fröken Eli Lindblom: Just uttrycket »hustrur utan yrke» i docenten
Kocks anförande gav mig anledning att tänka på ett par saker. Jag skulle
för min del vilja framhålla, att det är just detta, att hustruns hemarbete
icke betraktas som ett yrke och icke betalas som en yrkesanställning, som
medför, att så många unga kvinnor, sedan de väl kommit in i äktenskapet,
ganska snart söka sig ut från hemarbetet till ett avlönat yrkesarbete.
Jag gjorde nyligen en liten rolig statistik. Det hade stått någon insändare i tidningen med en jämförelse mellan avlöningen för ett hembiträde
i Danmark och en kontoristavlöning. Man hade räknat ut, att allt vad
hembiträdet fick i lön, mat, husrum etc. ungefär motsvarade vad en kontorist med 150 kronor i månaden förtjänade. Vi gjorde också en liten utredning om samma sak och funno för Stockholmsförhållanden, att ett hembiträde har det fullt ut om icke bättre än en kontoristavlönad med 175
kronor i månaden, låt vara att arbetstiden för hembiträdet kanske är litet
mer oregelbunden.
Jag skulle vilja fråga männen, hur de uppfatta just detta kvinnornas
arbete. Har en kvinna 175 kronor i månaden genom arbete utanför hemmet, så icke annat jag vet anses hon försörja sig själv och hjälp·a till för
familjens uppehälle. Hon är en duktig kvinna. Sköter hon i stället sitt hem,
är hon försörjd av sin man. Bara denna känsla att icke kunna disponera
över en egen inkomst såsom ersättning för arbetet utan att behöva nästan
tigga sig till varje slant från mannen, gör, att så ytterst många kvinnor
reagera mot hemarbetet och skaffa sig arbete utanför hemmet för att känna
sig mera självständiga.
Jag tror visst icke, att detta hindrar vare sig unga män eller unga kvinnor att ingå äktenskap, ty de allra flesta längta efter detta, i synnerhet i
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unga år, och komma alltid att göra det. Jag tror icke, att man behöver v'ara
rädd för att något våld på naturen i den vägen kommer att göras.. Jag
skulle emellertid vilja säga herr Fischerström, att jag har sett' många flickor, som efter två års äktenskap kommit upp till mig i Kvinnliga kontorist..
föreningen och sagt, att nu måste vi ha arbete o. s. v. Det finns nog många
bland dem, som just tagit ut den summa från S.P.P., som herr Fischerström
talade om. När jag frågat dem, varför de gjort detta, ha de svarat; att
~ja, heITegud, man är så dum och begriper ju ingenting förut~. Sådana
dumheter göra ju alla. Man kan taga sådana extrema fall, som när en '
flicka gifter sig med en notorisk slarver, som hon tror sig kunna förbättra,
och sedan får bära hela bördan själv, eller när kungen av England offrar
t. o. m. sin krona för en kvinnas skulL
Jag tror för min del; att vi nog skulle kunna återföra, som det så vackert
heter, många till hemarbetet, om detta arbete uppskattades på ett annat
sätt av männen. Det fordras, att man lär sig skilja mellan känsla och ekonomi, när det gäller äktenskap, och att de unga flickorna ha klart för sig,
att de i och med äktenskapet börja en yrkesanställning; som de ha rätt att
få betalt för.
Vad sedan beträffar förhållandena inom hemmet, när hustrun arbetar
utanför detsamma, motviljan mot socialiserad barnuppfostran o. s. v., så
tror jag icke man skall överdriva betydelsen härav. I hela vårt land är det,
om jag icke är oriktigt underrättad, endast 5 % av de gifta kvinnorna, som
arbeta utanför hemmet. I enbart Stockholm är det däremot 25 0/0' Detta
visar, att på en plats, där man kan genomföra en större rationalisering av
hemarbetet, har kvinnan också möjlighet att ha arbete utanför hemmet.
Jag tror icl{e, att förhållandet vare sig mellan makarna, inbördes eller mellan
föräldrar och barn på något sätt behöver förlora d.ärpå. För den stora massan av gifta kvinnor i vårt land blir det emellertid som förut, att kvinnan
måste stanna i hemmet, ty hon har ingen möjlighet att få någon förtjänst
utanför detsamma.
Jag tror alltså för min del, att vi skulle kunna göra ett gott arbete, om
männen ville' hjälpa till att skapa en' bättre uppskattning av det husliga
arbetet, så att den unga kvinnans känsla av självständighet och självsäkerhet icke blir rubbad utan hon verkligen har en känsla av att hon
utför ett nyttigt arbete. Dessutom får man anpassa hemmen och hemvården efter de förhållanden, som storstaden kräver.
Herr Sil Fischerström= Jag hade i mitt anförande velat få fram, att
kvinnorna böra gå i bräschen för att utvecklingen icke skall gå mot en
större förflackning, och att man skall försöka så långt som möjligt är
bibehålla det personliga i hemlivet. Det var närnlast detta, jag tänkte
på, när jag talade om rationaliseringen av hemarbetet. Jag är visst ingen
motståndare till rationaliserat hemarbete i och för sig utan ville endast slå
vakt om det individuella och personliga.
Jag tror, att docenten Kock något för mycket hårddrog mitt yttrande
om att kvinnans rätta arbetsplats. är hemmet. Jag försökte vid skilda tillfällen få fram att mina synpunkter närmast gällde mödrar och inte kvinnor
över huvud taget. D'å det gäller andra kvinnor - i synnerhet de ogifta' -är jag fullt förstående för nödvändigheten och lämpligheten utav att. de
söka sin utkomst i förvärvsarbete utom hemmen. Att däremot en moder
4 -
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har sitt naturliga verksamhetsområde i hemmet vill jag alltjämt med
skärpa understryka.
_
Jag skulle sedan vilja. be om en närmare förklaring från docenten 'Kock
i ett spörsmål, där jag icke riktigt fattade hennes invändning. Det gäller
min tanke om ett lönesystem anpassat icke bara efter arbetets kvalitet och
kvantitet, utan även och i ganska väsentlig grad efter försörjningsbördan.
En sådan tanke innebär från mina utgångspunkter kanske närmast en
lämpligare fördelning av lönerna inom varje särskilt företag eller - om
man så vill - inom varje särskild yrkesgrupp. Jag tycker emellertid, att
redan en sådan fördelning skulle vara ett ganska väsentligt steg i riktning
mot en bättre sakernas ordning. Jag förstår icke riktigt vad man kan anmärka mot ett sådant lönesystem, även om det icke gåve till resultat en
bättre fördelning av lönerna olika yrkesgrupper elnellan, ell fördelningsfråga, som väl f. ö. inte har så förfärligt mycket med det föreliggande spörsmålet att göra. Det må ju i och för sig möjligen vara en beklaglig sak, att
vissa samhällsgrupper, exempelvis textilarbetarna, ha lägre inkomster över
hela linjen än vad exempelvis de statsanställda t j änstemä.nnen ha, men det
måste väl ändå som sagt vara ett steg i rätt riktning mot det mål som föresvävar mig att man till att börja med inom varje speciell yrkesgrupp söker
åstadkomma en bättre fördelning av inkomsterna med hänsyn till den försörjningsbörda, som åvilar vederbörande löntagare.
Docenten K.. Kock: Jag skall kanske med några ord svara på den sista
frågan. Anledningen till att jag anser det vara en otillfredsställande lösning
är, att man därigenom riskerar att binda sig för en halvmesyr och att man
därmed icke når det resultat, som ur social synpunkt är önskvärt, nämligen
en utjämning med hänsyn till försörjningsbördan över hela linjen mellan
olika grupper av inkomsttagare. Skulle vi nämligen allmänt gå in för en
sådan lönepolitik, som herr Fischerström rekommenderar, blir det sedan
väsentligt mycket svårare att vidtaga andra åtgärder i samma s~7fte över
hela området. Jag tänker härvid på olika förslag i den senare riktningen,
som på senaste tiden ha framkommit. Ett förslag, som ivrigt debatterats
i Norge, har varit förslaget om bs6rnetrygd, barnförsäkring, vilket innebär
kontanta bidrag till varje barn, ej sammankopplade med lö,nen, vilka bidrag
skulle utgå från en gemensam kassa med statsbidrag. Här i Sverige har
man från vissa håll i. samma syfte förordat skatteutjämning och andra
sociala åtgärder. Har man då redan vidtagit en utjämning via lönerna inom
vissa enstaka grupper, har man·· ytterligt svårt att genomföra mera vittomfattande åtgärder, därför att i så fall vissa grupper skulle bli dubbelgynnade~ Att åter ändra hela lö'nesystemet eller att undantaga vissa
grupper från de allmänna åtgärderna är förmodligen omöjligt i praktiken.
Om man på vissa områden, där det är möjligt, genomför en utjämning via
lönerna, försvårar man alltså den stora sociala utjämning som är det mest
önsvärda.
Fröken A . Äbergsson: Det förslag, som herr Fischerström här lade fram
om bidrag till de familjer, som ha försörjningsbörda, vilket förslag ju innebär, att man skall överge principen om lika lön för lika arbete, liknar i hög
grad det frans.ka system, som länge har funnits. I Frankrike liksom i Belgien gör man inom de olika, mindre yrkeskategorierna en fördelning, så att
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de arbetare som icke ha försörjningsbörda,~fåavstå visst belopp, som sedan utbetalas till dem, .som ha försörjningsbörda, utöver lönen för den utförda -arbetsprestationen.
När frågan om barnpensionering låg före i 1928 års pensionsförsäkringskommitte, restes från kvinnohåll ett mycket bestämt krav på att vi icke
skulle införa en sådan, efter det franska systemet gjord utdelning exempelvis till posttjänstemännens barn från en kassa, som sammanförts av de avgifter, som posttjänstemännen, kvinnliga och manliga, hade erlagt, utan
att det måste bli en fördelning över hela landet. Denna sistnämnda tanke
gick herr Fischerströ-m emot. Enligt hans uppfattning skulle denna sak icke
ordnas lagstiftningsvägen, utan man skulle i stället ta just det franska
systemet, vars nackdelar vi inom kommitten ansågo vara så vägande, att
vi icke ville ge oss in på den vägen. När sedan kommitten begärde att bli
befriad från att framlägga ett förslag i anledning av det kommitten givna
utredningsuppdraget, så berodde detta kanske därpå, att de två kvinnliga
ledamöterna av kommitten icke hade majoritet för sitt förslag gentemot de
tolv manliga ledamöterna inom kOlnmitten och organisationssakkunniga.
Det förslag, som nu framställts av de nya sakkunniga, vilket förslag dock
ännu icke resulterat i någon proposition till riksdagen, är enligt min mening
icke heller tillfredsställande. Däremot tycker jag, att det system, som fru
Margarete Bonnevie i Norge nu har framlagt med förslaget om b9'rnetrygd,
borde även för herr Fischerström vara ett utomordentligt tillfredsställande
sätt -att ordna saken. (Se hennes skrift »Familiekrisen» forlagt av H.
Aschehoug & Co., Oslo 1935.)
För min del håller jag före, att varken då det gäller män, som arbeta
sida vid sida, eller då det gäller män och kvinnor, som utföra samma arbete,
bör högre lön utgå till den, som har många barn. När läroverkslärarlönerna
på sin tid skulle regleras och det fö'relåg förslag om att sätta de kvinnliga
lönerna lägre, därför att de icke hade försörjningsbörda, så restes från de
ogifta manliga lektorernas sida ett starkt motstånd mot det motförslag,
som under debatten framkom att lönen skulle utgå till ogift manlig lärare
efter samma norm, som till ogift kvinnlig lärare och till kvinnlig lärare
med försörjningsplikt mot sina barn efter den högre lönen. De ansågo, att
de ogifta, kompetenta lärarna, icke borde ha lä.gre lön än de andra. Om
man fastställer lönen icke efter behov eller kön utan efter kompetens och
utbildning, då tror jag, att man gör något, som är mycket bättre för den
framtida fördelningen av arbetsprestationerna. Sedan få vi på annat sätt
försöka stödja dem, som ha stor försörjningsbörda. Vi kunde exempelvis
försöka få igenom det förslag, som nu fö'religger i Norge och som på det
nordiska kvinnomöte, som just har avslutats, allmänt accepterades.
Herr Fischerström talade om att det naturliga arbetsområdet för kvinnan är hemmet och att hon bör stanna i detta. Vi som anse, att en arbetande kvinna skall ha rätt till äktenskap, som det numera formuleras,
eller att en gift kvinna skall ha rätt att arbeta utanför hemmet, som man
förut sade, motsätta oss icke på något sätt, att den kvinna, som vill ägna
sig åt arbetet i sitt hem och därmed avstår ifrån att låta detta arbete utföras av lejd arbetskraft, också gör detta. Det finns ingenting, som hindrar
en sådan ordning. Däremot anse vi, att man icke bör vidtaga åtgärder
för att inskränka mannens eller kvinnans frihet att välja sitt liv och sitt
arbete. Jag hörde med glädje byråchefen Nyström säga, att man i Fin-
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land har kvinnlig arbetskraft på många områden, där sådan numera icke
förekommer hos oss. Att så är fallet beror givetvis därpå, att man i Finland ännu har kunnat hålla sig fri från den skyddslagstiftning för enbart
kvinnor, som under sken av att vara ett skydd för kvinnan blir en garanti
för att männen skola få monopol på visst slags arbete. Vi behöva ju bara
tänka på våra bageriarbeterskor, som därigenom, att man fastställt vissa
tidpunkter morgon och kväll, då arbetet skall börja resp. sluta, bli obekväma att ha, därför att man nödgas tillkalla en manlig bageriarbetare
en timme på morgonen för att utföra det förberedande arbete, som det
annars vore naturligt för den kvinnliga arbetaren att själv utföra. Den
omständigheten, att man inom tryckerifacket numera använder mycket
litet kvinnlig arbetskraft, beror också därpå, att man genomfört en lagstiftning om förbud för nattarbete, som kastat ut kvinnorna från detta
arbete. Man kommer ju snart att hörja diskutera fyrskiftsarbete iGeneve,
vilket kommer att göra kvinnorna än mera obekväma på arbetsmarknaden genom den nuvarande särlagstiftningen.
Vi böra emellertid som sagt ge den arbetande kvinnan rätt att gifta
sig eller, som det förut hette, ge den gifta kvinnan rätt att arbeta utom
hemmet. Åtminstone i de nordiska länderna är detta ett villkor för att
kvinnorna fortfarande skola trivas.
Den kartläggning av arbetsområden, där kvinnor anvälldas, vi fått av
inledaren, skulle, för den händelse inga konstlade hinder uppställdes.,
komma att visa en utvidgning till det ena arbetsområdet efter det andra.

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde den 22 april 1937

Ordförande: Riksbankschefen 1. R o o t h.

Aftonens diskussion inleddes med ett föredrag av ingenjör Oscar
Falkman över ämnet

Järnvägarnas problem
Kommunikationerna kunna liknas vid ett samhällskroppens blodomlopp, som måste hållas i bästa form, om den önskvärda omsättningen och förnyelsen skall kunna försiggå, alla samhällskroppens
organ skola kunna fungera tillfredsställande och samhället behålla
sin livskraft. Kommunikationsproblemen äro därför också av största
betydelse för alla i samhället och icke endast för de närmast berörda.
Järp.vägarnas problem kunna givetvis icke behandlas helt fristående
från de andra kommunikationsproblemen, men jag skall likafullt så
långt som möjligt begränsa mig till dem, sålunda bl. a. undvikande
att fördjupa mig i ämnet »bilar contra järnvägar», som varit föremål
för så många deb'atter, bl. a. också i Nationalekonomiska Föreningen.
Jag av,ser att i stället söka få fram en bild av järnvägarnas sannolika
huvuduppgifter i framtiden samt att söka klargöra, hur järnvägarna
kunna tänkas böra möta utvecklingen. Det har visat sig omöjligt att på den korta stund, som står till en
diskussionsinledares förfogande, beröra alla hithörande intressanta och
viktiga problem, och jag kommer därför att begTänsa mig till endast
en del av de viktigare bland .dem och att göra detta relativt ytligt.
Jag är rädd för att auditoriet i alla fall kommer att finna mitt anförande väl långt.
Det var icke särdeles länge sedan järnvägarna befunno sig i det fördelaktiga läget att hava praktiskt taget monopol på alla gods- och
persontransporter över land, förutom de av mycket lokal karaktär.
Och järnvägarna voro därför mäktiga institutioner, som ganska en5 -
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väldigt bestämde för sina trafil{anter. Det är en ny .situation, som
inträtt i och med det att järnvägarna egentligen först under det sista
årtiondet runnit sig stå inför allt kraftigare konkurrens från i första
Iland landsvägstransporternas sida, och det är naturligt att detta på
närmast berörda håll medfört missnöje, SOlU ibland gränsat till indignation. Men utvecklingen måste hava sin gång. Järnvägarila liksom
alla andra företag måste inställa sig .nCll sina arbetsuppgifter efter de
successivt ändrade situationerna. Att rida spärr mot utvecklingen har
väl heller icke på något järnvägshåll ifrågasatts, ehuru man kritiserat
det stöd, SalU det .allmänna ansetts lämna konkurrenterna liksom den
större 11andlingsfrihet, som beviljats dessa.
I(onkurrensen mellan landsvägar och järnvägar är långt ifrån ny.
Den tog som bekant sin början då på 1850- OCll 1860-talen järllvägar
började byggas och tr,afikeras i vårt land, senare än i de flesta länder
i Europa; endast Grekland och Rumänien fingo järnvägar senare än
vi. Vid den tidpunktell1lade landsvägstransporterna ett oerhört lnycket äldre landtrafil{monopol, än det som järnväg.arna haft under
senare tid; det var nästall uråldrigt. Och det är klart att konsekvenserna av monopolställningens förlust även den gången voro smärtsamma för de tidigare monopolinnehavarna. Mot järnvägars tillkomst
a11fördes också sådana argument som att »alla gästgiv·are och for·
bönder bliva berövade sin förtjänst OCll komma på fattigvårdel1». Då
var det järnvägarna, som inkräktade på landsvägarnas monopol. Nu
ha rollerna blivit oml{·astade.
Även en annall observation kan vara av intresse. Järnvägarna ut·
konkurrerade på sin tid ej endast det tidigare landtrafikmonopole1
utan också viss del av den förutvarande trafikell i sjöleder och kanaler. Kanalväsendet hade utvecklats relativt kraftigt så se11t som unde]
ISOO-talets första hälft. (Göta Kanal öppnades för allmän trafil~
1832.) Det gods, SOlU järnvägarna i första hand tog ifrån kanalföre·
tagen, synes hava varit mer högvärdigt gods och sådant, som ej utar
olägenhet kunde omlastas, medan sjötrafiken fick behålla sådant låg
värdigt gods, som tålde omlastnillg och lång transporttid, ·och fö,
vilket låga frakter vara huvudsaken. Nu har den moderna landsvägs
trafiken i sin tur tagit ifrån järnvägarna allt mer av det förut bäs'
betalande högvärdiga godset. Nemesis! I båda fallen har det ny:
kommunikationsmedlet erbjudit de fördelarna i jämförelse med df
ganlla, att trallsporttiderna kunnat minskas, att mindre omlastninga
erfordrats och att transportlägenheter l<unnat beredas även till orter
som förut varit mer isolerade.
'Tägväsendet är som bekant ,statt i en enorm utveckling. Investe
ringarna i vägar och bilar m. m., som f. n. torde uppgå till oml{rin;

JÄRNVÄGARNA.S PROBLEM

51

1 1 / 2 miljard kronor, kommer säkerligen att inom ett fåtal år överstiga de 2 miljarder, som ligga i järnvägarna. Och landsvägstransporternas alla konkurrensmöjligheter torde ännu ej vara utnyttjade. Att
denna konkurrens kan komma att gälla även ett sådant område som
personbefordran å längre avstånd belyses av utvecklingen i Förenta
Staterna. Där åker folk: numer i stor omfattning i sovvagnsbussar
ett eller annat dygn i sträck, ja tvärs över kontinenten. BussarIla
kunna nämligen hålla billigare biljettpris än järnvägarna.
Helt och hållet ny är konkurrensen från lufttrafiken. Visserligen
kan man läsa i skrifterna, hurusom emot byggandet av järnvägar på
sin tid bl. a. också anfördes, att »man nog snart uppfinner ännu bättre
transportmedel, t. ex. flygn1askiner, och då äro järnvägskostnaderna
kastade i sjön». Detta var för 80 a 90 år sedan! Även om risken för konkurrens från flygmaskiner ej den tiden togs så allvarligt, är densamma
numer ,ett faktum, och man torde vara tvungen förutsätta, att den
efterhand kommer -att bliva väsentligt allvarligare än nu beträffande
såväl person- som godsbefordran.
Lufttrafiken är ju här i landet ännu så länge i huvudsak inriktad
på post- OCll en begränsad personbefordran å relativt långa avstånd.
Emellertid har i folkfattiga tral{ter såsom i norra Kanada, Alaska
och Sibirien flygmaskiner redan fått stor användning för regelbundna
godstransporter bl. a. från och till gruvfält, varvid även stora maskinerier flygas i sönderplockat skick. I andra länder ha flygmaskiner
som bekant börjat användas för trupptransporter. Och man kan hava
anledning spekulera över bl. a. sådana framtidsmöjligheter som lokala
luftkommunikationer medels auto-giro eller någonting nytt i den
vägen, reguljär långtrafik i stratosfären, zeppelintrafik för befordran
av även tungt gods etc. Det är icke lätt förutsäga, var vi kunna vara
inom ·ett eller annat årtionde.
Det är alltså sannolikt att en helt ny situation håller på att utbilda
sig på transportväsendets område. Hur böra nu järnvägarna järnvägarna i vårt land - se sin framtida plats i det totala
kommunikationssystemet, och vad kunna de göra för att upprätthålla sin livsduglighet i det nya läget? Man torde då till
en början kunna utgå ifrån såsom sannolikt - mer vågar man icke
säga i dessa tider av forcerad utveckling på kommunikationsområdet
- att järnvägar komma att under en lång framtid behövas (jag tror'
dock icke på många nytillkommande) och förbliva ryggraden
i vårt lands kommunikationsväsen. Upprätthållandet av deras
funktionskraft är alltså ingalunda av intresse endast med hänsyn till·
de i järnvägarna investerade kapitalbeloppen, utan det är av den
allra största betydelse för näringarna i landet samt över huvud taget
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rör rolkhushållets funktionerande. Järnvägarna, som utomordentligt
kraftigt bidragit till, ja som möjliggjort det svenska näringslivets och
det svensiea samhällets glänsande utv·eckling under de senaste 50 åren~.
hava otvivelal{:tigt även i fortsättningen mycket betydelsefulla uppgifter, vilka icke lcunna, åtminstone såvitt man ännu kan se, övertagas avandra transportmedel.
En av järnvägarnas bestående huvuduppgifter torde vara förmedlandet över land av den tunga trafiken. Vad smågods- och i viss utsträckning även persontrafiken beträffar, kan man däremot förvällta
en fortsatt ·ehuru kanske relativt långsam och antagligen aldrig fullständig avledning till bil- och luftkommunikationerna. Huruvida
denna avledning k:an anses böra motverkas genom långt gående taxeåtgärder är en fråga, som kommer att något beröras i det följande.
För att giva en uppfattning om den inbördes storleksordningen av
järnvägarnas olika slag av transportarbete kan näInnas, att under
1935 utgjorde vid statens järnvägar bruttoinkomsterna från massgodset 32 % (därav Lapplandsmalm 8 %), övrigt vagnslastgods
9 %, smågodset 16 % och persontrafiken 36 % av alla inl~omster. Återstående 7 % kommo på posttrafik och diverse. Vid de ,enskilda banorna lcom 50 % av inkomsterna från vagnslastgodset (alltså att jämföra med 41 % vid statsbanorna), 14 % rrån smågodset (mot 16 %
vid S. J.) och 30 % rrån persontrafiken (mot 36 % vid S. J.).
Det kan vara intressant att tänka sig in i hur man skulle velat förrara, därest idag varken funnits järnvägar, rör större biltrafik användbara landsvägar eller luftleder, och Inan hade att uppgöra förslag till
ordnandet av landets kommunikationssystem, - en situation som
dock naturligtvis ej vore möjlig i praktiken, eftersom den stora produktionen aldrig uppkommit och några större godsmängder runnits
att rrakta, därest man icke redan haft relativt effektiva transportleder. - I den nämnda situationen skulle man salInolikt allvarligt
överväga, om andra järnvägslinjer över huvudtaget borde byggas äll
dels de långa stamlinjerna, dels sådana banor, som erfordras för besörjande av massgodstrafiken och dels möjligen vissa
strategiska banor, medan man däremot antagligen skulle föreslå lands,rägs- och lufttrafik för en icke oväsentlig del av person- och smågodsbefordran samt bygga l{ulturvägar i st. f. kulturbanor. Därest valfriheten förelåge exempelvis 10 eller 20 år härefter, skulle järnvägarna
kanske tilldelas en ännu mindre del av trafikuppgifterna. Man kan
uttrycka denna sak så, att det är otur att icke motortrafiken å landsvägarna och i luften uppranns röre ångdriften å räls, ty då hade med
tämligen stor säkerhet en massa järnvägar icke kommit till.
Utgångspunkten, när man diskuterar den framtida järnvägspoliti-
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k riL . synes mig spm sagt vara, att järnvägarna - ehuru icke alla av
d~~ri - hava vissa för landets ekonomiska liv f. n. oumbärliga och
säkerligen för en lång framtid bestående uppgifter, medan en del andra
uppgifter komma att successivt minskas, medförande att järnvägarna i det långa loppet, bortsett alltså från de särskilt gynnsamma konjunkturperioderna, komma att förlora en icke obetydlig del av sina.
trafikinkomster. Denna inkomstn1insklling kan ej kompenseras genom relativt höga tax,or för det av järnvägarna tills vidare b'eroende
godset, framförallt massgodset, ty därmed skulle upprätthållandet av
massgodsproduktiollen, som av naturliga skäl är särskilt känslig för
transportkostnaderna, riskeras, vilket ju ej vore till fördel för järnvägarna och givetvis ej heller för samhället. Och slutligen sk:ulle en
förhållandevis hög taxenivå för massgodstransporterna kunna medföra att även dessa transporter i många fall sökte sig över till landsvägarna. Tendenser till sådan överledning saknas icke på vissa håll
utomlands. Spörsmålet är alltså, vilka andra möjligheter som stå
järnvägarna öI)pna för att kompensera den nedgång av inkomsterna,
som kan förutses på längre sikt.
Man har som bekant numer ·ett generellt uttryck för att beteckna
alla åtgärder, som .syfta på ett företags anpassande efter konkurrensläget, nämligen »rationalisering». Vilka rationaliseringsåtgärder utöver de som redan gjorts böra alltså vidtagas inom landets järnvägs'Täsen, för att detta skall kunna under de nya förhållandena arbeta
n1ed bästa möjliga ekonomiska resultat och på bästa sätt fylla sina
viktiga samhällsfunktioner? De däråt syftande åtgärder, som här
komma att beröras,. kunna sammanfattningsvis angivas sålunda:
l) järnvägarnas sammanförande i ett eller några få storföretag, 2) utmönstring av icke nödvändiga järnvägslinjer, 3) taxesystemets lämpliga uppbyggllad samt 4) organisatoriska ändringar.
Först nämnda fråga om sammanslagningar inom det svenska järnvägsväsendet har vid upprepade tillfällen varit uppe till diskussion
och övervägande alltsedan slutet av förra århundradet. Senast har
utredning därom anbefallts åt 1936 års järnvägskommitte, som alltså
nu har detta ärende under behandling. I direktiven för nämnda komInitte uttalas bl. a. att de sakkunniga skola» biträda med verkställande
av fortsatta undersökningar beträffande förutsättningarna för ett sammanförande i statens hand av det enskilda järnvägsnätet i landet eller
del därav ävensom för de övriga åtgärder i fusions- eller rationaliseringssyfte, som k:unna befinnas ändamålsenliga». Utredningen skall
bl. a. klargöra förvaltnings- och driftskostnaderna för ett sammanslaget
svenskt normalspårsnät under enhetlig ledning i jämförelse med motsvarande kostnader vid jär11vägssystemets nuvarande uppdelning på
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statens järnvägar och ett flertal andra enheter, varjämte skall
sökas förutsättningarna och möjligheterna från ekonomisk och f~~
disk: synpunkt för ·ett inlösningsförrarande från statens sida. Jämside~
härmed skall emellertid också såsom alternativ utredas förutsättning:·
arna för ett sammanförande av enskilda järnvägar .sinsemellan och de
resultat, som kunna förväntas härigenom uppnås. Vi få se vad kommittens utredning i sinom tid l(an komma att innehålla.
Under de senare årtiondena har med statsbanenätet successivt
redan införlivats ett betydande antal enskilda järnvägar, i regel på
grund av att de råkat i nödläge, ofta därhän att trafiken å vederbörande blanor stått inför hotet att nedläggas. Att de ekonomiska förhållanden vid flera mindre enskilda järnvägar fortfarande äro otillfredsställande framgår bl. a. därav, att vid 1935 års slut voro av 13
till normalspåriga järnvägsföretag lämnade lån från allmänna järnvägs- och bibanelåneronderna 7 st. nödlidande. Å andra sidan finnas
ju som bel{ant flera enskilda banor med stark ställning och av mycket
stor betydelse.
Vid 1935 års utgång hade det normalspåriga järnvägsnätet i landet
en längd av 13.094 km, varav 57 1 / 2 % belöpte å statens järnvägar
och 42 1 / 2 % på enskilda järnvägar. Inräknas även smalspårnätets
längd, utgöra privatbanorna c:a 55 % av totalsumman. (Eftersom det
icke finns många enskilda banor i Norrland är deras procentuella andel
inom södra och mellersta Sverige väsentligt mer än angivna medeltal
för landet i dess helhet.) Till jämförelse kan nämnas, att i Finland
OCll Norge äro i det närmaste samtliga järnvägar statens, medan i
Danmark och Schweiz c:a hälften av järnvägarna (de smalspåriga
inräknade) ägas av staten. England har som bekant endast enskilda
järnvägar.
Att den nuvarande ·uppdelningen av de normalspåriga enskilda
banorna i Sverige å 53 st. bolagsenheter (men 36 förvaltningar) är
otillfredsställande, därom synas de flesta vara ense. De många utredningarna om järnvägssammanslagningar vittna också därom, men
samtidigt också om att sammanslagningsproblemet icke är lättlöst.
Påtagligt är att det ur många synpunkter skulle vara mest rationellt, om alla landets normalspåriga banor införlivades med statsbaneföretaget. En väsentlig del av nu utgående förvaltningskostnader för
de e11skilda banorna skulle därmed bortfalla, och antagligen skulle också personalbeståndet i sin helhet kunna icke obletydligt minskas. Järnvägarnas bananläggningar, verkstäder etc. skulle kunna väsentligt
effektivare utnyttjas, i den mån de ej utmönstras som oanvändbara
eller obehövliga. Den rullande materielen kunde fritt utnyttjas över
hela landets järnvägsnät och ej vara bunden återgå till sina resp. hem-
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banor. De för resp. transporter lämpligaste bansträckorna kunde vid
\rarje tillfälle användas. Striden om samtrafiksvägar, övergångsavgifter och samtrafiktaxor upphörde etc. Samtidigt skulle trafikanterna vid samtliga enskilda järnvägar få fördelen av statens järnvägars
och de större enskilda banornas lägre tariffer. »Järnvägsförstatligandekommissionen» beräknar i sin 1936 publicerade utredning, att överförandet av de normalspåriga enskilda banorna till ett med statens
järnvägar gemensamt storföretag skulle medföra en årlig kostnadsbesparing för landet å 4,7 milj. kr. Siffran lär emellertid vara omstridd
och vi få kanske snart en ny från den nu sittande 1936 års järnvägskommitte.
Å andra sidan föreligga på sina håll allvarliga betänl{ligheter emot
ett förstatligande av de enskilda banorna. Det framhålles bl. a. att
man därigenom går miste om den för järnvägarnas hållande i god
standard betydelsefulla möjligheten till jämförelser mellan statsbaneföretaget och de större enskilda b'anorna och till de korrigeringar, vartill sådana jämförelser kunna giva uppslag. Det är härvid icke minst
den ökade risken för politiska lönesättningar vid statsbaneföretaget,
sedan jämförelsemöjligheten bortfallit, som man är rädd för, och. de
konsekvenser som detta kan medföra för järnvägsekonomien och för
näringsföretagen i landet. Det har i detta sammanhang erinrats om,
att lönerna vid statens järnvägar redan nu äro väsentligt högre än
vid de enskilda järnvägarna, även de större av dessa, och att ett eventuellt förstatligande av de ,enskilda normalspåriga banorna skulle medföra en utgiftsökning för vid dem sysselsatta 14.400 personer å många
milj. kr. pr år.
Ett alternativ till förstatligandet är fusionsbildningar inom de enskilda banorna, eventuellt deras sammanslagning till en stor enhet.
Lätta att genomföra torde dylika fusioner ej vara bl. a. därför, att de
livskraftiga enskilda banorna väl ej 'gärna vilja påtaga sig börda11
av de dåliga, och man kan tydligen ej med dylika sammanslutningar
vinna fullt samm.a trafikekononomiska fördelar, som genom sammanslagningen av alla landets normalspåriga järnvägar. Å andra sidan
undveke man ju därvid nyss berörda vanskligheter, varför alternativet givetvis är värt att pröva.
Sammanförandet av olika bansystem till större enheter torde få sin
största betydelse på ett annat område än de, som nyss berörts, nämligen såsom möjliggörande en utslagning av bansträckor, som icke
längre hava något samhällsekonomiskt berättigande. Nedläggning av·
obehövliga banlinjer är säkerligen bland det mest betydelsefulla, som
kan göras till förb'ättring av järnvägarnas totalresultat och landets
transportekonomi. Det är en naturlig åtgärd till reducering av den i
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förhållande till det normala behovet tydligen för stor blivna transportapparaten i landet. Givetvis måste man härvid gå väsentligt längre än
»järnvägsförstatligandekommissionen» , som föreslagit nedläggning av
elldast 234 km normalspårbana. En järnvägslinjes nedläggande kan
dock givetvis ej få ske, utan att de berörda trakternas och näringsföretagens oundgängliga transportbehov bliva tillgodosedda på
annat sätt.
l\1an kommer härmed in på frågan, varför en utslagning av obehövliga järnvägslinjer skall behöva föregås av de enskilda banornas införlivande i en eller flera större enheter. Svaret är dels det nu berörda,
att vid sådan järnvägsnedläggning det erforderliga trafikbehovet
måste tillgodoses på annat sätt, vartill det mindre järnvägsföretaget
torde sal{na anledning och kanske också möjlighet att medverka, och
dels att .personliga och lokala intressen kunna antagas i många fall
motarbeta en järnvägsrörelses nedläggande. Om två självständiga trafikföretag undergräva existensen för varandra, vem skall f. ö. avgöra
vilket som skall nedläggas till det andras favör? Tydligt är att utslagningen av obehövliga järnvägslinjer blir lättare och effektivare ju mer
omfattande som det ägande järnvägsföretaget är.
En betydelsefull fråga vid förstatligande av resp. fusionsbildningar
inom de enskilda järnvägsföretagen är givetvis normerna för de ersättningar, som böra utgå till de nuvarande ägarna. Tydligt är, att dessa
ersättningar blöra vara åt båda håll ur ekonomisk synpunkt försvarliga, så att å ena sidan det enskilda järnvägsbolaget icke berövas sin
egendom utan en ersättning, som står i skälig relation till företagets
nuvarande och i framtiden sannolika inkomster och realisationsvärden, medan å andra sidall det utvidgade järnvägsföretaget icke belastas med anskaffningskostnader, som, sedda i sin helhet, giva en
oförsvarligt låg avkastning. De i resp. koncessionsbestämmelser angivna inlösningsvillkoren hava baserats å järnvägarnas medelavkastning under visst antal år före inlösningstillfället. Såsom i någon mån
vägledande för uppfattningen om de ersättningar, varom det vid eventuella uppgörelser kan röra sig, må nämnas, att de normalspåriga
enskilda järnvägarnas år 1935 redovisade anläggningsvärden å samluanlagt 497,7 milj. kr., räntor å 7,9 milj. och aktieutdelningar å 5,66
milj., sistnämnda båda poster tillsammans alltså c:a 13,6 milj.
I förbigående må påpekas att det 11äppeligen är möjligt att genom
jämförelser mellan de sammanlagda ekonomiska nettoresultaten vid
de ·enskilda järnvägarna, resp. statens järnvägar bilda sig en uppfattning om fördelarila - eller nackdelarna - av ensl{ild järnvägsdrift
i jämförelse med statsdrift. Det är ju banor med inbördes delvis helt
olika förutsättningar och uppgifter - stambanor, kulturbanor, lokal-
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banor, malmbanor etc. - och kapitalbegreppen äro 11elt olika. Vissa
företag hava dessutom lämnat utdelningar under en större del av sin
existens, andra hava under långa tider lämnat föga eller intet, konsoliderande sin ställning o. s. v.
När man talar om de enskilda banornas införlivande med det statliga järnvägsföretaget, resp. inbördes fusionering tänker man närmast
på de normalspåriga banorna. De smalspåriga äro ju ofta utpräglat
lokal-b1etonade och samkörningen mellan dem och normalspårsnäten
erbjuda ej samma möjligheter till besparingar. Det torde emellertid
likafullt vara anledning att vid en eventuell allmän omreglering av
järnvägsförhållandena i landet undersöka, huruvida icke en del smalspåriga banor böra sammanföras i organisatorisk enhet med de nornlalspåriga. Vissa slnalspårsträcl(or l(unna nämligen möjligen böra
ombyggas till bredspåriga, medan andra l{unna jämställas med lastbilslinjer, som järnvägarna finna fördelaktigt förvärva för att få
godstillflöden eller för att få slut på en förödande konkurrens. De
smalspåriga banornas redovisade anläggningsvärden utgjorde 1935
visserligen så mycket som 146,3 milj. kr., men företagens räntor ocll
aktieutdelningar vara sammanlagt endast c:a 2,8 milj. l{r. Smalspårl1ätets totala längd är förvånansvärt stort eller c:a 3.680 km (emot c:a
5.650 km normalspåriga enskilda banor) och har hållit sig relativt
konstant sedan 1920.
Ett eventuellt förstatligande av de enskilda järnvägarna bör givetvis ej jämställas med förstatliganden eller »socialisering» över huvud
taget. Emot statsdrift av hela landet· omfattande ellhetliga kommunikationsföretag sådana som post, telefon, telegraf och även järnvägar
torde ej kunna resas samma principiella invändningar SOlll emot statsdrift av industri eller annan företagareverksamhet i egentlig mening.
Ingen anser väl heller numer, att det var en olycka att det tidigare
enskilda telefonnätet här i landet införlivades med statens. Det kan
tilläggas att ett förstatligande av de enskilda banorna ej numer skulle
medföra skapandet av ett trafikmonopol. Man har ju kvar konkurrensen, och en allvarlig sådan från bilarna, liksom givetvis också från
sjöfarten.
Förutom sammanslagningar på ett eller annat sätt av olika järnvägssystem i landet med efterföljande nedläggning av icke nödvändiga
järllvägslinjer kunna, såsom redan antytts, också andra åtgärder vidtagas till befordrande av järnvägarnas konkurrensförmåga lned andra
transportmedel. Till dessa hör rationaliseringar på det trafiktekniska
området. Till förebyggande av varje missuppfattning ber jag genast
få framhålla, att sådana rationaliseringsåtgärder redall i stor utsträckning företagits, icke minst vid statens järnvägar, som i flera avseenden
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torde hava varit ledande härvidlag. Det kan alltså i denna fråga endast
vara tal om att fortsätta på redan inslagna vägar.
Utan att gå närmare in på rationaliseringsfrågorna vill jag nämna
·endast några av de utvecklillgslinjer, som torde komma att i fortsättningen vinna öl{at beal{tande. Dit hör exempelvis inlörande i större
utsträckning av motordrivna fordon å svagt trafikerade linjer såsom
ersättare för dåligt utnyttjade tåg. Medan kostnaderna för de vanliga
tågen kunna lnedföra driftförluster vid transporter av mindre storleksordning och på mindre trafikerade linjer, särskilt om viss tågtäthet
måste upprätthållas, kan den magrare trafiken tänkas med ekonomisl{
fördel betjänas av å räls framgående motorfordon. Det blir ju en motsvarighet till landsvägstrafiken och torde under vissa förutsättningar
arbeta billigare än denna. Den belastas ju icke heller av skatt i samma
utsträckning som bilarna. En annan utveckling, som torde med fördel
kunna ytterligare fullföljas, är samarbetet mellan järnvägs- och landsvägstrafiken. Det redan i stor utsträckning av både statens och enskilda järnvägar tillämpade systemet, att ordna samtrafik med och
även förvärva lastbils- och bilbusslinjer, torde kunna vidare utbyggas
och järnvägarna därigenom bliva i tillfälle i större utsträckning erbjuda person- och godstrafiken de förmåner med »dörr till dörr»-befordran, som varit ett av biltrafikens f.öreträden. Vissa olägenheter
som följd av omlastningen mellan järnväg och bil äro emellertid ofrånkomliga, men lära kunna minskas genom det i Amerika utbildade
container-systemet.
Att järnvägarna måste liksom andra industriellt drivna företag tillgodogöra sig de genom teknikens numer så hastiga utveckling efter
hand tillkommande möjligheter till ökad effektivitet och minskade
kostnader är självklart. I de fall då detta som konsekvens måste medföra en minskning av den anställda personalen, kan ett statligt
företag givetvis biliva utsatt för vissa påtryckningar. Men om statsbaneföretaget skall kunna bevara sin konkurrensförmåga och på tillfredsställande sätt fullgöra sina betydelsefulla transportupgifter, bör
det vara icke endast en mönsterarbetsgivare utan ocl{så en mönsterföretagare, som icke får låta sig hindras i tillgodogörandet av teknil{ens framsteg till gagn för trafiken och i längden också för de anställda.
Såsom ·exempel på en sedan länge pågående rationaliseringsåtgärd
kan slutligen näm.nas elektrifieringen av de långa statsbanelinjerna.
Det är uppenbart, att genom elektrifieringen möjliggjord förkortning
av körtiderna och intensifiering av trafiken äro för trafikanterna betydelsefulla moment, som bidraga till att ,ök·a järnvägarnas personoch godsbefordran, samtidigt som därmed tillgodoses det allmänna
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intresset att binda närmare tillsammans från varandra avlägsna orter.
Hittills avslutade elektrifieringar, för vilka driftsresultat föreligger,
hava dessutom visat sig vara järnvägsekonomiskt fördelaktiga. Elektrifieringens elconomi befordras givetvis aven låg räntefot, eftersom
·det är ränta och amortering å utbyggnadskostnaderna vid vattenfall
·och järnvä.gslinjer, som äro de väsentliga motvikterna till kolkostna:den å ångdrivna linjer. Fr. o. m. 1938 kommer 45 % av statsbanenätet
att vara elektrifierat och icke mindre än 80 % av trafikarbetet å statens järnvägar att utföras å elektrifierade linjer. Av de enskilda banorna äro f. n. endast 285 km elektrifierade, motsvarande 3 % av
b1anlängden.
Rationaliseringen bör giv·etvis ej begränsas till trafikarbetet :för de
transportkategorier, vilka bära sig sämst, utan den bör i minst lika
hög grad taga sikte på förbilligad transport av vagnslastgodset, varav
de flesta järnvägars ekonomi torde bliva för :framtiden till allt större
del beroende, så att icke också detta söker sig andra transportmöjligheter.
En utomordentligt viktig och mycket omdebatterad del av järn'vägspolitiken är den som rör taxefrågan. Det är klart ·att taxorna jämte
trafikomfattningen bestämma järnvägarnas inkomster. Det är också
klart att taxenivån utövar ett kraftigt medbestämmande inflytande
å allmänhetens val av befordringsmedel för olika transporter. Den är
dock icke ensamt utslagsgivande härför. Andra omständigheter spela
också in såsom befordringstiden, säkerheten, bekvämligheten, risker
för varornas fördärvande etc. Omständiglleter av sådant slag tillsammans med kommullikationsföretagens egna kostnader för resp. trans'portarbetens utförande äro de, som avgöra, vilket kommunikatiollSmedel, som är det för en viss transport naturligaste, och som nog
förr eller senare tager hand därom.
Den kategori av transporter, som järnvägarna, såsom förut nämnts,
torde vara dömda att successivt till en större del förlora, är smågodset framförallt på kortare avstånd liksom sådan personbefordran, som
bil- eller lufttrafiken är bättre lämpad att utföra. Antagligen kommer
det därför ej att visa sig ekonomiskt berättigat att etablera förlustbringande tariffkrig f.ör att i det längsta kvarhålla varje dylik transport, lika litet som att bekosta omfattande nyanläggningar för samma ändamål. Det kan möjligen visa sig vara bättre ekonomi att för
dylika transportkategorier fasthålla vid en tariffnivå, som ger drägliga
inkomster från det gods, som man av olika anledningar kan få behålla, samtidigt som man inrättar sig för en successiv minskning av
volymen gods av ifrågavarande slag. Att de konkurrerande transportföretagen härigenom besparas nödtvånget att gå orimligt långt
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ned med sina taxor, är givetvis endast en fördel för det hela. -Denna
synpunkt har bl. a. b!erörts av 1932 års trafikutredning, som i sitt
betänkande framhöll att vid godstaxans avvägning hänsyn även
borde tagas till de verkningar, som taxeåtgärderna kunna väntas medföra på andra för samhället nödvändiga kommunikationsföretags möj-'
ligheter att bestå.
Det har sagts att behållandet av smågodsbefordran, även om det'
måste ske med reducerade fraktsatser är el{onomiskt fördelaktigt för
järnvägarna, enär en stor del av järnvägarnas fasta utgifter ej skulle
kunna väsentligt minskas, även om denna trafik bortfölle. Emellertid'
hava uppställningar fralnkon1mit, som utvisa att i medeltal för åren
1933-35 lämnade vid statens järnvägar fraktinkomsterna från
paket, ilgods och fraktstyckegods utöver ersättning för de rörliga
med transportarbetet för samma godsslag direkt förbundna kostnaderna endast 3,1 milj. kr. i bidrag till statens järnvägars fasta kost-nader och räntor, d. v. s. c:a 12 % av de rörliga kostnaderna, medan
detta bidrag rättelig,en borde hava varit ungefär 70 a 80 % av de
rörliga kostnaderna. Järnvägarnas totala fasta kostnader, incl. räntor, äro nämligen vid nuvarande trafikomfattning omkring 70 a 80 %
av summan av de rörliga. Vagnslastgodset lämnade 33 milj. kr. i bidrag
till fasta omkostnader, motsvarande 129 % av de med vagnslastgodset
förbundna rörliga kostnaderna, d. v. s. väsentligt mer än som behövdebelöpa på denn.a trafikkategori. (M'almtrafiken å Riksgränsbanan
med dess än gynnsammare siffror är likväl ej då inräknad.) Dessa
sifferuppgifter visa - därest den vid samlnanställningens utarbetande
använda fördelningen av kostnaderna å fasta och rörliga är riktig~
varom åsikterna dock äro något delade och gå i båda riktningarna
- att det icke finnes någon större marginal l(var, innan smågodset
icke längre betalar ellS sina rörliga kostnader och alltså förorsakar
direkt driftförlust, som måste täckas av inl{omsterila från vagnslasttrafiken.
Utan att f. ö. ingå på frågan om järnvägarnas personbefordran må
i detta sammanhang nämnas, att enligt nyssnämnda uppställning för
åren 1933-35 lämnade inkomsterna från S. J:s förortstrafik praktiskt
taget intet bidrag alls till järnvägarnas fasta utgifter, - här tangeras
alltså den direkta driftförlusten, - medan persontrafiken i övrigt lämnade i dylikt bidrag 18,2 milj. kr., motsvarande 42,5 % av de rörliga
kostnaderna för samma trafik i st. f. önskvärda 70 a 80 %. Den mer
långväga persontrafil(en, trots dess väsentligt bättre resultat än förortstrafiken bar alltså under dessa år icke mer än något över hälften
av sin tillbörliga andel av de fasta kostnaderna. (Under 1935 var proportionen något bättre än sagda 3 års medeltal.) Det är vagnslast-
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godset, som äv·en här får ifylla skillnaden. - Angivna siffror böra betraktas såsom elldast antydande de ungefärliga relationerna. Förutom
förut berörda osäkerhet i avseende å vad, som rätteligen bör räknas
som fasta kostnader vid trafik av föränderlig omfattning, tillkommer
att vissa justeringar borde göras bl. a. genom frånräknande av resultaten å kulturbanorna, vars oek:onomiska trafikförhållanden givetvis
medför någon snedvridning av medelsiffrorna.
Förutom .av konkurrensen och av vad trafiken kan bära bestämmes
.taxenivån av de avkastningsanspråk, som ägaren ställer å trafikföretaget. Innan jag ingår på sistnämnda fråga, torde det vara anledning
nämna något om de på sin tid bestämmande motiven för järnvägar·nas tillkomst.
Den ursprungliga principen vid det svenska järnvägssyste.mets tillkomst har varit, att staten skulle anlägga huvudlinjerna, medan enskilda byggde anslutande banor, till vilkas utförande staten likväl i
regel lämnat lån. Beträffande motiven torde man l{unna generellt säga,
att statsbanorna anlagts huvudsakligen av sociala och samhällsel{ono.miska anledningar, medan för de enskilda banornas byggande direkta
eller indirekta företagsekonomiska skäl torde hava varit till större
delen bestämmande - förhoppningar om god avkastning, befordrandet av industriell verksamhet etc. Emellertid har nog också vid deras
.tillkomst det mer oegennyttiga intresset för vissa trakters uppryckning spelat en betydlig roll.
När staten först övervägde frågan om att befordra tillkomsten av
järnvägar i landet ansågs det mycket osäkert, om dessa skulle kunna
giva några ·vinster. Det var järnvägarnas bety.delse för näringarna och
för landets utveckling, som var utslagsgivande. Det allmännas indirekta vinst härav finge kompensera de eventuella förlusterna. I motiven till det första allmänna taxeförslaget, som framlades 1861, uttalades också, att driften åtminstone till en början icke l{unde beräknas lämna större avkastning än som erfordrades för anläggningarnas
underhåll.
Alltsedan den tiden ha kommitteer i en lång följd sysslat med
irågan om de inkomstanspråk, som borde uppställas såsom underlag
för taxeberäkningen, d. v. s. vad järnvägarnas trafik borde lämna i
.överskott såsom ränta å investerat kapital utöver täckning av de rörliga och fasta kostnaderna. Betänkandena gällde givetvis närmast statens järnvägar, men viss hänsyn har också måst tagas till de enskilda
banorna, eftersom dessas taxor baseras å statsbanetaxan. Särskilt
.livligt debatterades dessa spörsmål under åren närmast efter världskriget, vilket var naturligt nog med hänsyn till de stora försl{jutningar
i järnvägarnas inl{omster och utgifter, som blevo en följd av penning-
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värdeförändringarna. Bland andra ägnade Socialiseringsnämnden i
sitt 1924 utkomna betänkande om Statens Järnvägar en ingående
analys åt denna fråga.
Socialiseringsnämnden förordade taxornas b'estämmande efter den
lulla kostnadstäckningsprincipen, varvid ränta å visst l{apital vore att
inräkna bland utgifterna. För bestämning av det räntepliktiga kapitalet föreslogs en nedskrivning av det dåvarande statsbanekapitalet
efter det relativa penningvärdet vid resp. investeringsperioder samt
dess upp·delning i räntepliktigt och räntefritt, allt efter dess investerande i affärsbanor eller i kultur- och militärbanor. Statsmakternas.
sen,are beslut i dessa avseenden gick emellertid i stället ut p·å en uppdelning av kapitalet efter dess ursprung, så att järnvägarna blevo förräntningspliktiga för det kapital, som av staten anskaffats genom upp'låning, men ej för det som uppbringats skattevägen, samt en efter
något andra grunder beräknad nedskrivning av det räntepliktiga kapitalet med 240 milj. kr. Socialiseringsnämndens rekonstruktionsförslag
hade otvivelaktigt ett teoretiskt riktigare underlag, ty icke finnes det
från järnvägarnas synpunkt någon anledning att låta räntebelastningen bestämmas av statens lånepolitik i gångna tider.
Efter nämnda vid årsskiftet 1929/30 genomförda kapitalöverföring'
och senare tillkomna investeringar utgjorde statens järnvägars räntepliktiga s. k. lånekapital vid 1935 års utgång 810 milj. kr. och annat
kapital 527 milj. kr. Den räntefot, efter vilken staten begär f.örräntning å förstnämnda 810 milj., är statens medellåneränta, vilken for
1936 var 4,03 % och för 1937 beräknats till 3,9 %. Den faktiskt upp_o
nådda avkastningen under 5-års perioden 1931-35 uppgick till i
lnedeltal 3,1 % å det reducerade lånekapitalet. I jämförelse med resultaten vid andra länders statsbanor måste denna siffra karaktäriseras som relativt tillfredsställande. Det !{an sålunda nämnas att vid
finska statsbanorna var medelavkastningen under samma 5-års period
1,25 %, medan de norska och danska statsbanorna uppvisade såsom
medeltal för dessa år förluster å resp. 0,6 och 5,05 %. Man blev alltså
i dessa länder icke endast utan varje ränta å det i järnvägarna engagerade kapitalet, utan järnvägsdriften föranledde därutö,ver en direkt
utdebitering å skattebetalarna.
Därest en fortgående avtappning av trafik till andra kommunikationsmedel skulle komlna att varaktigt nedbringa järnvägarnas trafikinkomster, mer än som det blir möjligt kompensera genom utgifternas reducerande, återstår givetvis ingen annan utväg än att minska.
ränteanspråken genom ny nedskrivning av räntepliktigt kapital.
Detta är emellertid en farlig väg, som bör beträdas endast såsom en
sista resurs, farlig liksom all kapitalförtäring därför, att den är så.
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lockande bekväm i b,öTjan för att sluta med förskräckelse, när allt
kapital blivit förbrukat och nytt måste tillskjutas. Rekonstruktioll
lned kapitalnedskrivning k~an visserligen någon gång vara nödvändig
vid även ett gott företag, men Oln det blir en mer eller mindre regelbundet återkommande företeise, är ulldergången endast en tidsfråga..
Innan man går till en nedskrivningsåtgärd, bör man därför också söka
övertyga sig om att den ej skall behö,va upprepas. Statens järnvägars.
överrevisorer hava även erinrat däronl, att e.n fallande räntefot verkar
lJå samma sätt som en nedskrivning av det förräntningspliktiga kapitalet. Därest medelräntan för statslånen skulle sjunka till exempelvis.
3 %, blir resultatet för järnvägarna detsamma som om det ränteplik-·
tiga kapitalet nedskrivits med 1/3 sedan 1931, då medelräntan var c:a
4

1
/

2

%.

Principen att vid bestämmande av taxenivån ränta å kapitalet överhuvudtaget bör inräknas bland utgifterna är emellertid ingalunda.
omfattad av alla. Man har bl. a. gjort jämförelser med landsvägarna,
om vilka det sagts, att de blivit av det allmänna ställda gratis till väg_o
trafikanternas förfogande, varför ett missgynnande sker av järnvägarnas trafikanter, när de tvingas betala ej endast de löpande trafik-o
omkostnaderna - svarande mot bilarnas egna kostnader på vägen utan även banunderhållet och fasta utgifter, incl. ränta å anläggningskapitalet. Denna uppfattning om landsvägstrafikens gynnande var
möjligen befogad ·under en övergångsperiod, men numer är den nog
icke riktig. Man bellöver bara erinra sig, att bilskattemedlen f. n.
uppgå till den enorma siffran av c:a 100 milj. kr. om året och räcka
till att betala ej endast en väsentlig del av underhållet av de allmänna.
vägarna utan också statsanslagen - i regel den större delen - till
nybyggnadskostnaderna för den stora mängd vägar, som byggas i
landet. Gjorda jämförelser med lufttrafiken äro ej heller i detta avseende fullt berättigade. Visserligen debiteras denna ej ränta å det
allmännas kapitalutlägg för luftlinjernas ordnande och staten lämnar'
densamma direkta subventioner. Men även järnvägarna fingo vid
sin start mycket kraftigt understöd, proportionsvis oerhört mycket.
mer, av det allmänna.
Slutligen har emellertid räntekravets bortfa1lande förordats av'
framstående vetenskapsmän på nationalekonomiens område, bland
dem Professor Knut Wicksell och - om jag ej misstager mig - också,
Professor Ohlin, vilka framfört den synpunkten, att eftersom låga
frakter framlocka ökad användning av transportapparaten, och en
växande trafik d·essutom nedbringar kostnaden pr trafikenhet, så
uppnås antagligen den nationalel{onomiskt fördelaktigaste användningen av ifrågavarande produktionsresurser genom att samb.ället
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principiellt avstår från att uttaga ränta å sina anskaffningskostnader.
Det skulle för övrigt enligt ifrågavarande åsikt kunna vara försvarligt att sänka taxenivån ända därhän, att ersättning åstadkommes
endast för järnvägarnas med trafilcen förbundna löpande kostnader,
medan även andra fasta kostnader än räntorna få täckas med skattemedel. Utgångspunkten är givetvis härvid att ett statens kommunikationsverk icke tillkommit för eller har till huvudsaklig uppgift att
förtjäna penningar, -utan att dess huvuduppgift är att omb'esörja
för landet önskvärd och ekonomiskt berättigad trafik. Men frågan
är, vad som är det el{onomiskt berättigade, och vilka de praktiska
konsekvenserna skulle bliva vid tillämpning av den Wicksellska
prInCIpen.
För min del ansluter jag mig till den åsiktsriktningen, att det är
ekonomiskt riktigt och för folkhushållet i dess helhet fördelaktigast,
att varje det allmännas prestation på det ekonomiska området och alltså också inom järnvägstrafiken - ersättes av dem, som draga
fördel därav och alltså icke till någon del övervältras på andra samhällsmedlemmar. Ersättningen bör därvid motsvara alla de faktiska
kostnaderna, inclu.sive räntor å ett skäligt kapital. Principen att i
produktiv verl{samhet investerade medel skola förräntas lika väl, om
de tillskjutits av det allmänna som av enskilda, befordrar också en
sund sparsamhet. Det framtvingar begränsning av anläggningsutgifterna till det som lämnar ekonomisk avkastning och motverkar alltså,
vad kommunikationsverken beträffar, en överdimensionering av den
totala transportapparaten. Omsorgen om en sund utveckling av landets kommunikationsväsen kräver alltså förräntningskravets upprätthållande. Ä vell för person- och godstrafikanterna, som av naturliga
skäl alltid eftersträva så låga befordringsavgifter SOlU möjligt, torde
det i längden vara fördelaktigt, att transportarbetet är baserat å
affärsmässigt riktiga principer. Annars drages oundvikligen hela
affärsmässigheten på sned. Hur skulle f. ö. trafikanterna kunna hoppas på att kommunikationsföretagets ägare beviljar medel till för
trafikanterna önskvärda förbättringar och kompletteringar av transportanläggningarna, om ägaren ej får tillgodoräkna sig ränta å sålunda investerat kapital. Då kunde han ju lika gärna använda det
för improduktiva ändamål. Och hur skulle -slutligen trafikanterna
kunna hoppas på att biltrafik eller enskild järnvägsdrift - om sådan
fortsättningsvis består - skall kunna upprätthållas, därest den allmänna taxenivån sänkes därhän, att den motsvarar endast järnvägarnas rörliga kostnader. Ägarna till dessa andra trafikmedel hava
ju ej möjligheten att å skattebetalarna övervältra sina räntor och
andra fasta utgifter. Vill man att biltrafiken skall lamslås eller att
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staten skall öv,ertaga den och även där avstå från att taga ut ersättning för en betydlig del av sina utgifter?
Taxorna synes mig alltså böra bteräknas så, att de i medeltal för
en längre period av goda och dåliga år lämna täckning ej endast för
de direkta driftkostnaderna utan också för fasta utgifter incl. räntor
å den d'el av anläggningskapitalet, som är att anse som företagets
affärskapital. Kapital, som använts för tillgodoseende huvudsakligen
av kulturella eller militära intressen, bör dock givetvis ej förräntas av
järnvägarnas trafikanter, liksom det ej heller är skäligt att driftförluster, som uppstå vid besörjande av trafik för sådana ändamål, skola
täckas av de kommersiella taxorna. Resultaten vid banor av nämnda
slag synas därför böra redovisas särskilt.
I anslutning till räntespörsmålet tillåter jag mig att endast fästa
uppmärksamhet på f.örefintligheten av ett problem, som ej varit berört i den senare tidens allmänna diskussion, nämligen frågan om
behovet av framtida amortering av järnvägarnas räntepliktiga kapital
medels trafikinkomster, exempelvis överinkomsterna under goda år.
När ~an vill diskutera de viktigare av ett statsbaneföretags problem, kan man givetvis icke komma ifrån organisationsspörsmålen.
Det har under de många diskussionerna framförts det förslaget bl. a. från Socialiseringsnämnden i dess nyssnämnda betänkande - ,
att järnvägsföretaget borde friställas och göras mer självständigt
gentemot statsmakterna, än som nu är fallet. Den nuvarande intima
sammankopplingen mellan affärsverk,et och de' politiska och administrativa myndigheterna har ansetts vara till förfång för affärsdriften
bl. a. därigenom, att del). hindrar ett särhållande av de samhällsekonomiska intressena, vilka rätteligen böra ankomma på statsmakterna,
från de affärsmässiga, vilka företagsledningen har att bevaka. Denna
ståndpunkt är otvivelaktigt teoretiskt riktig. Många anse emellertid
att ingenting vore att vinna genom att göra statens järnvägar till
ett aktiebolag eller något liknande, utan att den nuvarande organisationsprincipen lika väl kan behållas. Den har ju i praktiken ej visat
sig hindra en ganska självständig företagsledning. Det framilålIes härvid också, att vilken förklädnad man än syr till åt'företaget, l\:ommer
detta ej bort från statens ägande och från dess direktiv och· ingrip,a.nden. Betänksamhet har också uttalats mot den bolagsstämma, som
enligt 'exempelvis Socialiseringsnämndens förslag skulle vara tillerkänd högsta myndigheten i företaget, och som man ansett genom sin
representation för mot varandra stridande intressen skola motverka
ledningens handlingsfrihet. Åsikterna äro alltså delade.
Även inom nuvarande organisationsform borde en något större
handlingsfrihet vara möjlig att genomföra. Statens järnvägars över6 -
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revisorer beröra i sin berättelse för 1935 en sådan fråga. De anmärka
emot bestämmelsen att driftsöverskotten skola månatligen inlevereras till statskontoret, i den mån de icke erfordras för den närmast
följande tidens utgifter, och de föreslå att inlevereringen av överskott ej skall behöva ske annat än årsvis och till högst det f.ör året
beräknade räntebeloppet. Därutöver erhållna nettoinkomster borde
få behållas för att användas till utjämning av järnvägarnas eventuella underskott ett följande år. Därigenom skulle det affärsmässiga
förhållandet mellan företaget och dess ägare, staten, understrykas och
motsvarighet sl{apas till förhållandena i välskötta enskilda företag, vari
man ju ej brukar under goda år utdela nettovinsten intill sista
droppen, utan fondera ·en del för att kunna hålla jämnast möjliga
utdelning. Genom dylik utjämning finge statsyerket också möjlighet
att räkna med en säkrare och stabilare avkastning från järnvägsföretaget än hittills, då inlevereringsbara överskott ena året överstiga
och andra året understiga, kanske med betydliga belopp, den i riksstaten beräknade inkomsten.
Statsbanef.öretagets styrelse består som b'ekant f. n. av endast en
beslutande person, generaldirektören. Ifrågavarande för ett stort affärsföretag ovanliga anordning torde hava ärvts från ämbetsverken.
De funktioner, som i andra företag tillkomma styrelsen, utövas emellertid i verkligheten här till stor del av Kungl. Maj:t själv, som i
frågor av visst slag i sin tur har att vända sig till sin bolagsstämma,
ril{sdagen. Givetvis kunna skäl anföras för att detta miljardföretag
utrustas med en beslutmässig och ansvarig kollegial styrelse, som har
relativt stor handlingsfrihet inom av statsmakterna uppdragna gränser. Men här finnes ett betydelsefullt men. Det måste i så fall föreligga säkerhet för att styrelsen i detta för landet så betydelsefulla
trafikföretag blir kommersiellt sa~unnig och ojävig. I densamma
får absolut icke ingå personer, vilkas meriter huvudsakligen ligga
på det parlamentariska området" eller sådana, vilka kunna antagas
företräda några partiintressen.. !(unna ej dessa oavvisliga förutsättningar uppfyllas - vilket docl{ synes ha blivit fallet i Vattenfallsstyrelsen - då är det säkert bättre med den nuvarande organisationsformen.
En mycket viktig fråga är metoden för bestämmande av anställningsvillkoren för de högre och lägre funktionärerna i ett statligt
affärsverk. Stelhet i befordringsavseende och en framträdande utjämningstendens i löneväg, som medför faktisk underbetalning av personer i ledande ställning, vill{as insatser äro för affärsverket av största
betydelse, kan givetvis medföra - och har också gjort det vid vissa
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allmänna verk - att särskilt under goda konjunkturer de bästa kraf. terna dragas till enskilda företag, där en mer personlig värdesättning
är möjlig. Denna sak, som bl. a. berörts i Socialiseringsnämndens betankande om statens järnvägar, kan vara värd beaktande.
Lönesättningen för den stora statsbanepersonalen sker som bekant
f. n. auktoritärt genom riksdagen enligt samma normer som för de
monopola kommunikationsverken, post och telegraf. Denna sammankoppling torde kunna sägas vara principiellt oriktig med hänsyn till
att järnvägsföretaget måste, framdeles mer än hittills, konkurrensvägen försvara sin existens och därför böra hava viss möjlighet att
anpassa sina utgifter efter förhållandenas utveckling. Det föreligger
även risk för att politiska synpunkter kunna spela in vid dessa lönesättningar och föranleda tillkomsten aven oriktig lönenivå. Des~a
risker hava, såsom nyss nämndes, anförts som vägande argument
emot en utvidgning av statsdriften på järnvägarnas område. Lönebestämning genom förhandling, såsom på sin tid föreslogs av Socialiseringsnämnden och som motsvarar det inom enskild verksamhet förekommande, kan å andra sidan som konsekvens medföra omfattande
arbetskonflikter vid statsjärnvägarna, vilket också vore betänkligt,
- om också mindre numer än under den tid, då järnvägarna hade
trafikmonopol - och detta system torde därför b1ehöva komplettering
av ej endast en väl genomarbetad förhandlingsordning, sådan de enskilda järnvägarna lära hava, utan också aven lagstiftning mot samhällsfarliga arbetsinställelser. Ett tredje alternativ är obligatorisk
skiljedom, vilket från sina håll förordats, medan man på andra håll
avrått därifrån under framhållande att skiljedomar i intressekonflikter ofta bliva identisl{a med kompromisser. Rätteligen är detta
dock ej 3 självständiga alternativ, ty lagstiftning mot samhällsfarliga
arbetsnedläggelser, som torde vara en nödvändig komplettering till
metoden N:o 2, lönebstämning genom förhandlingar, medför i sin
ordning som oundviklig konsekvens obligatorisk skiljedom att tillgripa, därest förhandlingarna stranda.
Lönefrågornas betydelse framgår därav att under 1935 utgjorde
lönekostnaden för statens järnvägars c:a 27,000 man icke mindre än
c:a 102 milj. kr. eller omkring 70 % av statsjärnvägarnas samtliga
driftsutgifter, incl. avsättningen till fonder. Vid de normalspåriga enskilda järnvägarna är personalantalet för närvarande c:a 14.400 man
och vid de smalspåriga 5.000 med lönekonton å resp. 45 och 14 milj.
kr., motsvarande 62,1 och 63,8 % av resp. järnvägskategoriers hela
utgiftssummor. Statsbaneföretaget är utan jämförelse landets största
arbetsgivare och dess lönenivå är därför aven utomordentlig betydelse såväl på grund av summabeloppets storlek som på grund av

68

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN 22 APRIL 1937

dess direkta och indirekta inverkan å lalldets näringsliv. Det ligger
därför stor vikt uppå, att man lyckas på ett fullt tillfredsställande
sätt lösa frågan om den bästa lönebestämningsmetoden, så att resultaten bliva så objektiva, rättvisa och så väl avpassade efter det växlande läget i landet som möjligt.
Det nu gjorda försöket att upplägga en del av de viktigare järnvägsproblemen för den närmare framtiden - jag understryker att det
bara kunnat bliva en del av dem - har resulterat i en rekommendation av sammanförandet av landets järnvägar i en eller några få organisatoriska enheter, konsekvent utslagning av alla järnvägar, som icke
äro av ekonomiska eller andra skäl berättigade och vilkas viktigare
uppgifter kunna med fördel överflyttas till andra banor eller andra
transportmedel, fullf.öljande av den pågående rationaliseringen i trafiktekniska avseenden, ordnande av samarbete med andra transportmedel, taxeväsendets fortsatta uppbyggnad efter affärsmässigt riktiga
principer under tillgodoseende av räntekravet och slutligen, vad statsbaneföretaget beträffar, övervägande av vissa organisatoriska förändringar. En mer ingripande omorganisation av detta företags struktur synes däremot ej obetingat påkallad.
Ju mer man söker penetrera järnvägarnas och i första hand statsjärnvagarnas problem, desto påtagligare blir det, att man ej kan angiva någon orubblig ekonomisIr princip, från vilken logiska slutsatser
sedan kunna dragas beträffande vart och ett av de olika detaljproblemens rätta lösning. Och detta sammanhänger med järnvägarnas
hybridnatur att vara på samma gång organ för utförande av samhälleliga funktioner, vilket kan kräva bortseende i vissa fall från
företagsekonomiska synpunkter, och ett affärsföretag, varå måste
ställas anspråk beträffande affärsmässighet och avkastning. Företagsekonorriiska riktlinjer synas ,dock böra vara i regel och så långt
som möjligt bestämmande för varje järnvägsföretags förvaltning.
Generaldirektör A" Granholm: När även jag nu efter uttryckt förväntan vill yttra några ord angående järnvägarnas problem, är det givet,
att jag på en del punkter kommer att upprepa eller återkomma till vad
inledaren redan har framlagt för herrarna. Jag ber om överseende härmed liksom för att jag icke kommer att skärsk~åda problemens långa rad
i den omfattning, som han har gjort. Det är blott några enstaka för mig
framträdande förutsättningar och den olika inställning till vissa av problemen, som jag skulle vilja tillåta mig att fästa herrarnas uppmärksamhet på, då jag fått tillfälle tala här i kväll.
I diskussionen ~m järnvägarnas problem göras ibland inlägg med mer
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eller nlindre rätta eller oftast kanske mer eller mindre orätta och missvisande jämförelser mellan de företagsekonomiska effekterna vid statens
jä.rnvägar och de enskilda järnvägarna tagna tillsammans som en enhet.
När anledning till dylika jämförelser kan ges, får lnan dock icke uppställa ett kollektiv, de enskilda järnvägarna, såsom ett motstycke till
'statens järnvägar. Statens järnvägar äro en geografiskt sammanhängande
enhet, en egendomsenhet, en trafikteknisk enhet och en driftsekonomisk
enhet, ett helt samhörigt, slutet system, inom vilket i samhällsnyttans
tecken de ur företagsmässig affärssynpunkt goda bandelarna få hjälpa
de sämre. - En liknande ekonomiskt stödjande utjämning äger också
rum i fråga om biltrafikens bidrag till vägväsendet; vid en fördelning
efter transportarbetet skulle de starkt trafikerade vägarna erhålla väsentligt mera, de svagare mycket mindre än nu. Vid sidan av dessa båda
stora (allmänfölretag fralnstå de runtomkring i landet spridda många
olika enskilda järnvägarna som lika många från varandra skilda egendomsenheter; de utgöra en mångfald driftstekniskt och driftsekonomiskt
av varandra i stort sett oberoende företag, bland vilka det affärsekonomiskt välställda r6retaget icke hjälper och stödjer det sämre eller illa
ställda. Vid prövning av resultat, vid granskning av ekonomisk och annan
k.apacitet äro alltså statens järnvägar alls icke att jämföra med de enskilda järnvägarna sammantagna utan blott med var och en av dessa,
tagen för sig. Man kan blott tala om statens järnvägar, å ena, och t. ex.
Stockholm-Västerås-Bergslagens järnvägar, å andra sidan, statens
järnvägar, å ena, och Wikbolandsbanan, å andra sidan o. s. v. Men även
om man gör så, blir en jämförelse alltid haltande. De enskilda järnvägsförvaltningarna kunna i regel enkelriktat följa en renodlad, i sitt syfte
företagsmässigt betonad, privatekonomisk förvaltningspolitik'. Statens
järnvägsförvaltning däremot måste även följa förvaltningspolitiska linjer,
som sikta på allmänna samhälleliga behov och ha till ändpunkt den allmänna samhällsnyttan.
Det kan visserligen i vissa situationer och miljöer talas om att en
annan mera oblandad ledareuppgift vore den rätta även för en' statens
företagsförvaltning, och det kan hävdas, att den uppgiften icke blir så
väl fylld av statsorganet som av privatföretagens förvaltningar. I sjä~va
verket är dock en sådan inställning till frågan om förvaltningsprogrammet ej befintlig på djupet hos massan av den allmänhet, som äger »hela
folkets järnväg». Kravet på det rigoröst företagsmässiga handlandet framträder ej 11eller med någon målmedvetenhet hos denna allmänhets särskilda talesmän och intresseförare, då problemet kan diskuteras i andra
situationer och miljöer. Jag vill som exempel erinra om ett visst beslut,
som ledande intressenter för näringslivet - själva dock framstående
företagsledare och affärsmän - dikterade inom järnvägsrådet för alls ej
så många år sedan, därvid stödda aven världsbekant svensk nationalekonom som medarbetare vid en beslutet föregående utredning. Jag
syftar på ett järnvägsrådets yttrande och förslag till ekonomiskt fundament för statens järnvägars taxesättning, vilket till sin sammanfattade
innebörd var sådant, att praktiskt taget allt statens järnvägars bidrag
till förräntningen av det i statsbaneföretaget investerade statskapitalet
skulle till last för den skattebetalande allmänheten försvinna.
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Till förslaget hörde, att man för de enskilda järnvägarnas del skulle
kunna tänka sig en annan och då givetvis mera privatekonomiskt betonad
bestämning av taxeplanets läge.
Ett annat exempel.
Järnvägsstyrelsen avgav 1925 ett förslag till godstaxa, som kalkylerades innebära en inkomstminskning brutto 9 milj. kronor och - med
beaktande av den trafikökning, som kunde väntas genom taxelättnaderna - netto 6 milj. kronor.
Taxelättnaderna ansågos emellertid av myndigheter och näringsorganisationer vara för ringa, och 1928 anbefalldes järnvägsstyrelsen inkomma med nytt, näringspolitiskt mera betonat taxeförslag, avvägt enligt
direktiven för en diskonterad inkomstminskning netto 8,5 milj. kronor.
I detta senare förslag tillgodosågs, då det såg dagen, exempelvis jordbruksnäringen lned en sänkning av fraktkostnaderna för dess standardvaror, som uppgick till i runt tal 13 procent. Lantbruksstyrelsen krävde
emellertid återigen längre gående taxesänkningar, och särskilt på kraftigt
yrkande inom regeringen av dåvarande chefen för jordbruksdepartementet genomfördes också till slut betydande sådana. Den slutligen efter
många strider år 1929 fastställda taxan kom härvid att kalkylatoriskt
innebära en inkomstminskning brutto 13,5 milj. och netto 10 milj. kronor. - Det togs den gången föga hänsyn till statsbaneföretagets privatekonomiska intresse och behov och de teoretiska kraven på dess räntabilitet.
Av kuriositetsintresse kan vara, att en av de ledamöter av järnvägsrådet, som var" med om att diktera nyssnämnda järnvägsrådets beslut,
i dessa dagar uppträtt som riksdagsman och sökt göra för S. J. förklenande ekonomiska jämförelser med de enskilda järnvägarna; detta synes
ha skett inför det dock så föga aktuella och aktiva hotet om enskilda
järnvägars allmänna förstatligande.
Och förutvarande departementschefen ifråga uppträder i dessa dagar
ävenledes som riksdagsman bland motståndarna till ett Kungl. Maj:ts
detaljförslag om statsövertagande av några mindre enskilda järnvägar
och det gör han, fastän han väl vet, att en av honom förut så livligt åstundad lägre fraktkostnadsnivå skulle genom statsövertagandet av dessa
enskilda banor kunna beredas näringarna inom ej obetydliga landamären
med denna gången för en både absolut och förhållandevis mycket ringa
ekonomisk uppoffring från statens sida.
Svenska Dagbladet lanserar idag ett namn på de kända skyddsbommarna vid Tegelbacken - »Farbror Granholms dumbommar». Jag undrar vad tidningen skulle säga, om järnvägsstyrelsen toge sig det ekonomiska
orådet före att finansiera borttagandet av dessa i förräntning och drift
billiga skyddsbommar med vad allt därtill behöves och hör!!
Hitler - en man vilken - såsom det samlingscentrum och insegel han är
i sin ide för det tyska folkets förhoppningar och kraft --- vid det här laget
nog har samlat en del erfarenheter om vad ett land och en nation behöver
och om vad som därför bör göras - uttalar vid de tyska riksbanorIlJas
för ej så länge sedan firade 100-års-jubileum, bl. a. »att järnvägarna äro
och i överskådlig framtid förbliva det bästa transportmedlet, när det
gäller masstransporter. Man kan gott tänka sig tillvaron utan både motorfordon och flygmaskiner men ej utan järnvägar. Med hänsyn till
dessas betydelse för samhället är det en nödvändighet att tillf~rsäkra dem
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deras samhälleliga arbetsuppgifter. Järnvägarna hava tillkommit mera
med sikt på samhällsnyttan än på räntabilitet.»
Jag tror, att åtlninstone i detta hänseende är det svenska folket mer
eller mindre undermedvetet i stort sett ense med Hitler; jag tror det är
få, som vilja se statsbanans ekonomiska förvaltningsproblem helt eller
ens övervägande från privatkapitalistisk synpunkt. l\1:en därmed vill jag
ingalunda hava sagt, att icke statsbaneledningen bör oförtrutet söka göra
det bästa möjliga även för det anförtrodda företagets inre ekonomi och
för dess avkastning ytterst till favör för statsbudget och de skattebetalande. Det är bara det, att kursen är för den av så många beroende
statsföretagsledningen vansklig att hålla; den kommer väl alltid att bli
litet slingrig, så som konjunkturbehov och opinionsmajoriteter alltid skifta
i den ekonomiska historiens gång. Och en förenkling av förvaltningsproblemet i dess näringspolitiska komplikation genom att i privatföretagets
tecken göra det faktiskt dock samfällt av hela nationen ägda och disponerade statsbaneföretaget till ett bolag, den förenklingen tror jag ej
på. Det camouflaget täcker för tunt.
I viss mån får man väl ock vara försiktig med den hänsyn, som skall
tagas till avkastningskravet, så att det ej får överskygga allt annat. Det
kan sålunda - man hör det ej så sällan - hävdas, att den politik statsbaneledningen härvidlag fört och för redan haft kanske ej helt gynnsamma verkningar. I någon mån har den tvungna försiktigheten berett
statens järnvägar ett handikap gent emot de andra samfärdsmedlen och
något äventyrat möjligheterna för statens järnvägars tekniska och kommersiella utveckling till att alltid kunna vara till avsedd viktig samhällstjänst. Jag vill t. ex. erinra om de begränsade möjligheter, som förelegat
för ett numera likväl så starkt påfordrat fortsatt dubbelspårsbyggande
liksom för ett förstärkande av spåret för önskvärda högre tåghastigheter,
varom ock riksdagen erinrat; nämnas kan ock en utebliven bättre anpassning av taxenivån till andra allmänna prisnivåer, sådana som de
utvecklat sig inom landets näringsliv, samt främst kanske en likaså i
stort sett utebliven taxereglering nedåt såsom profylaktiskt skydd mot
accelererad trafikavledning till landsväg och sjö. Och här kom jag att
toucha ett viktigt järnvägarnas problem, som dock är alltför invecklat
och omfattande för att vid detta tillfälle gå närmare in på. Till det önskar
jag därför blott säga, att jag fortfarande ej omfattar den tanke på ett
transportmonopol till lands i järnvägarnas regi, som genomandas 1932
års trafikutrednings betänkande och förslag och som fått anslutning kanske impuls - från de enskilda järnvägsförvaltningarnas förening.
Det är nog med andra metoder vi järnvägsföretagare få söka komma
oss fram eller hålla oss flytande. Jag var nyss inne på hur statsbaneledningen, även om den ej med envälde kan få följa rent privatekonomiska
linjer för sitt löpande förvaltningsarbete, dock alltid får söka göra sitt
bästa även för det anförtrodda affärsföretaget som sådant. Här ha mött
och möta många problem, men vid' omsorgen om den inre driftsekonomien
har vårt arbete dock under mång-a år kunnat gå fram i den kraftiga tekniska ,och organisatoriska rationaliseringens tecken och verkan. Det skulle
emellertid också föra för långt, om jag här ginge in på vad som därvid
gjorts, åsyftats och vunnits. Jag skall inskränka mig till att som belysande exempel omnämna blott en produkt av rationaliseringssträvandena,
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men då väljer jag den som jag för min del - med hänsyn till de allt
dyrare vardande individuella personallönerna - anser vara den kanske
mest värdefulla, som vunnits i den timade utvecklingen.
Statens järnvägar omfattade 1913 - sista året före det allt omgestaltande världskriget - en banlängd av blott 4.700 km mot nu 7.500 km.
Antalet tågkm var år 1913 blott 25,8 milj., 1936, det sista statistiskt färdigbehandlade året, voro de 48,0 milj.; antalet vagnaxelkm har ökat från
i runt tal 1.000 milj. till 1.400 milj.; antalet personkm från i runt tal 1.030
milj. till 2.030 milj.; antalet godstonkm från 1.900 milj. till 2.930 nlilj. Vid
bedömandena av dessa jämförelsetal får därtill beaktas, att det kvantitativt mycket ökade trafikarbetet även kvalitativt är aven vida större
samhällelig nyttoeffekt i och med numera väsentligt kortare restider för
folk och snabbare transportlägenheter för gods. Vad som då genom vårt
rationaliseringsarbete, genom mångas förenade insatser och en mångfald av tekniska och organisatoriska åtgärder åstadkommits är, att statens järnvägar år 1936 behövt blott en högst oväsentligt högre personalnumeräl" för drift och underhåll än som behövdes också för 24 år sedan.
Det bör därvid till slut beaktas, att arbetstidslagarna ju nu äro helt
andra och mera restriktiva än de voro i början av I910-talet.
Vårt inre rationaliserings- och besparingsarbete fortgår också alltjämt
och så gör det ju ock vid landets andra järnvägsföretag. Men även om
effekten inom vart och ett av dem kan vara stark, så möter man dock
hinder även för den goda. interna utvecklingen, när man stöter på företagens beroende av varandra. Man möter nästan var man vill fram det
svenska järnvägsväsendets crux, dess egenartade splittring och dess brist
på enhetlig formning och funktion; man möter systemets söndrighet i
grundvalen, som förhindrar dess rationalisering och jämna utveckling i
standard, som bringar dess kommersiella anpassning i söl och som förslöar dess konkurrenskraft. Här träder därför fram enhetliggörandets
problem, men när man vill taga itu med dess lösning, möter man en
allmänt utbredd olust att verkligen göra något mot trasigheten och dess
dåliga effekter. Låt vara, att dessa erkännas av många bland männen
av facket och andra utanför statsbanans leder, så ivras dock helst för att
ett tillrättaläggande enhetliggörande av vårt järnvägssystem ej skall få
ske, som organisatoriskt dock vore så naturligt, med bruk av det stora
vittutgrenade statsbanesystemet som stomme. Man pläderar i stället för
ett sammanförande av de enskilda järnvägarna till fusioner i grupper,
och det skall utredas lnöjligheterna 'för och effekten aven dylik ordning.
IV[an borde dock på förhand väl veta, att med den metoden kommer man
blott till en problemet icke lösande halvmesyr. Gruppfusioneringstanken
är defekt i sin ide.
Vi hava en för praktiskt taget alla våra järnvägar gällande godssamtrafikstaxa, för vilken statens järnvägars godstaxa skall vara underlag
och beträffande vilken nlan kräver, att vid behov av ändring i statens
järnvägars taxa denna likväl skall byggas så, att den kan passa - ej
främst för storföretaget självt och dess trafikanter - utan framförallt
för samtrafil~en med hundratalet andra järnvägsföretag av den mest
skiftande storleksordning, trafikbelastning och de mest olika ekonomiska
behov. Vi stå därmed inför taxeregleringsuppgifter, som särskilt efter
bilväsendets framträngande på transportmarknaden te sig hopplösa och
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för vilka blotta försöken till lösning kräva år av arbete och strider. Gör
man' emellertid antagandet, att en ny taxa verkligen skapats och fastställts, så tar det återigen år för bestänlningar enligt den taxan som
grundlag av samtrafiksvägar och fraktfördelningstal samt för utskrivning
av tabellfolianter till möjliggörande av tarifferingen vid samtrafikstaxans
tillämpning å järnvägsstationerna. Under den dyrbara tid, som därmed
förgår, kunna de allmänna konjunkturerna och prisnivåerna växla, nya
behov av ändringar av statens järnvägars taxa kunna föranledas - tiden
rider fort - och man kan få börja om med taxeregleringsarbetet, redan
innan sistberedda taxeändring kunnat hinna till tillämpning. Den snabba
anpassning av taxeläget, som är affärsmässigt sett så trängande angelägen i tider som våra - om än ej just nu vid dagens onormala' högkonjunktur - är helt enkelt ej möjlig lned samtrafikstaxans nuvarande
väsen. Och under detta måste det stora, för samfärdseln ojämförligt mest
betydelsefulla företaget i allmän. ägo lida av hänsyn till en brokig mängd
andra järnvägar, var för sig dock såväl absolut som särskilt relativt
så små, att deras individuella förhållanden icke borde få i någon som
helst väsentlig grad påverka statens kommunikationspolitik i de stora
dragen och de allmänna samhälleliga dispositionerna.
Vi hava en samtrafiksordning, som förbjuder oss att föra godstransporterna fram på vägar, där de gå snabbast och transportekonomiskt billigast
fram och i övrigt vore trafiktekniskt bäst. Och den ordningen lägger
hinder i vägen för järnvägarnas frihet i dagens konkurrensp~ressade transporthandel - jag är viss om, att vår samtrafiksordning uppskattas högt
av godsbilarnas män.
Vi hava en vagnsambruksordning, som konserverar en överdimensionering av godsvagnparken, som vållar onödig tomdragning av vagnar i tågen och försämra stationsarbetets särskilt växlingsarbetets ekonomi,
som fördröjer vagntypernas modernisering till allmän tjänlighet samt
deras standardisering med ekonomiska och andra vinster både för underhåll och drift.
Vi arbeta med en överdimensionering av lokstationer och antalet lok.
Vi arbeta med onödiga verkstäder och förråd. Och framförallt med en
överdimensionering av personaluppsättningen för förvaltning och drift.
Än mera och mycket mera skulle kunna antydas - jag har ej kunnat
gå in på innebörden av allt - om det nuvarande splittrade systemets
effekter, som det segt binder oss vid. Och alla dessa antikviteter av negativt värde bli i stort sett kvar, om man vill bygga det svensk,a järnvägsväsendets framtid enligt gruppfusioneringens system. Ingen förnekar, att
ej rationaliseringseffekter med fördelar nås inom fusionsgrupperna, var
och en för sig, men för det hela står söndringen kV'ar i sin p,rincip och
med sina skadliga effekter av de mångahanda slag.
Och hur skall nu ens detta lilla med gruppfusioneringen kunna ernås?
Jag framhöll nyss, att bland de enskilda järnvägarna det ekonomiskt välställda företaget icke hjälper och stödjer det sämre eller illa ställda.
Är det någon, som då tror, att de goda företagen åtminstone något mera
allmänt skola vilja upptaga till sig i fusionsform de dåliga? Nej, en
fusionering av enskilda järnvägar till förvaltnings- och trafikgeografiskt
lämpliga enhetsgrupper bleve nog vad finansieringen beträffar även den
en statens sak. Man kan då fråga sig, varför staten skulle taga på sig

74

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN 22 APRIT.J 1937

utgifter för något, som ej ens kan vara ett lyckligt palliativ i stället för
att applicera dem, där en fullvärdig effekt kan ernås, nämligen för ett
upptagande av järnvägsenheter, som tekniskt och geografiskt därför ägna
sig, till fusion med statens järnvägars överallt för inlemmandena bra till
liggande stora system.
Man skall ej jämföra stort och smått, men jag faller för frestelsen att
än en gång citera uttryck av tysk järnvägspolitisk åskådning, som är
olika svensk - jag gör det ock dä.rför, att bland argumenten mot ett
förstatligande av de enskilda järnvägarna här i Sverige förekommit påståendet, att därmed skulle statsbaneföretaget bliva oformligt stort. Det
bleve väl dock i varje fall litet, mycket litet i jämförelse med tyska riksbanan, och beträffande dess enhetliggörande hade Tysklands rikstrafiknlinister vid omnämnda 100-års-jubileet att säga i kort sammandrag av
tillämpliga delar ungefär följande.
»Vid tiden för tyska rikets bildande till en enhet 1871 hade statsbanorna och privatbanorna i Tyskland ungefär samma storlek. Men då den
ohejdade konkurrensen ledde till allt större oformligheter, trädde statstanken starkare fram och jämte denna även rikstanken. Bismarcks stort
lagda försök att förena alla staternas statsbanor i rikets hand strandade
emellertid på småstaternas partikularistiska motstånd. Så mycket kraftigare bedrev han dock övertagandet i statens ägo av alla mera betydande järnvägar i Preussen. Därmed övergick Preussen till rent statsbanesystem.
Preussens och de övriga tyska staternas statsbanor hava gjort stora
ting, men ännu större skulle de hava kunnat göra som enhetligt lett riksföretag. Först världskriget tvingade till enhetlig driftsledning av alla
tyska järnvägar under militärt befäl, och efter krigets slut kände folket
instinktivt, att de tyska järnvägarna icke åter borde få sönderfalla i ett
antal självständiga statsbanor. Det är en ljus punkt i Weimar-författningen, att den i enlighet med denna folkkänsla förutsåg skapandet aven
stor tysk riksbana. Men verket från Weimar bar även i denna punkt
märkena av demokratisk-parlamentarisk-partikularistisk kompromisslösning, och så framgicl( riksbanan ur förhandlingarna belastad med alle. handa statsförbehåll, vilka hämmade dess fria utveckling och tjänande
funktion. Även dessa bojor ha nu sprängts, och obehindrat kan nu riksbanan tjäna uteslutande den tyska statstanken.»
Vad här sagts om det verkligt stora företaget gäller i princip även för
oss i vår litenhet. Enligt min mening är enhetZiggörandet av vårt järn'vägsväsen ett av de allra viktigaste bland våra järnvägars problem, när
det gäller att bevara deras livsduglighet för en framtid. Jag har under
min långa men oroliga ämbetstid, som nu också är snart slut, kunnat
göra föga för problemets lösning; den hör framtiden till. Men även som
fjärran åskådare skulle det glädja mig, om enhetlighetstanken med sin
starka och bestående bärkraft kunde komma att bliv'a allt mera och mera
omfattad med intresse både i den allmänna opinionen och av dem som
makten hava i vårt land.
För tankens realiserande blir dock vägen i varje fall lång, mycket lång.
Att göra revolutionen som en samlad operation och på en gång är skäligen uteslutet; därför plädera nog endast de som intet vilja. Jag ser
för min del ingen annan framkomlig väg än att efter hand för inkorpore-

JÄRNVÄGARNAS PROBLEM

75

ring förvärva banegendomar genom frivilliga överenskonlmelser och framför allt att likaledes efter hand genom frivilligt erbjudna aktieköp förbereda järnvägsbolagens likvidering och banegendomarnas gradvisa inkorporering. Även den vägen är lång och ovisst är väl, om den kan leda
ända till mål. Och det finns svåra hinder på densamma. - Det kan visserligen sägas, att viktigare än omsorg om dagens penningar är salnhälls"vinsten aven god hushållning vid konsumtionen av realnyttigheter för
banornas underhåll och drift, men det är likväl så, att inre styrka och
yttre rörelsefrihet vid allmänför~tagets utnyttjande kunna köpas alltför
dyrt - ett bland de allvarliga ekonomiska hindren man möter på den
långa vägen är då det som reses när, som nu sker, lönepolitiken gent
emot statens järnvägar, å ena, och även betalningskraftiga enskilda järnvägar, å andra sidan, starkt differentieras. Därför kan det måhända vara
bra, att vägen ej göres för kort.
Bankdirektör G.. Lagercrantz: Bland den serie järnvägsproblem inledaren berört i sitt föredrag skall jag tillåta mig med några ord beröra
tvånne.
Det första är förräntningsproblemet. Det förefaller mig liksom inledaren vara av största vikt, att förräntningskravet i det längsta upprätthålles ej endast vid de enskilda järnvägarna, där ju de enskilda intressena,
representerade främst av aktieägarna - företagarna och obligationsinnehavarna - fordringsägarna, se till att dessa krav i mån av förmåga honoreras, utan även vid statens jä.rnvägar, där företagaren och fordringsägaren förenas i samma mäktiga person, det allmänna.
Varför är det nu så viktigt, att förräntningskravet hålles vid makt även
när fråg-a är om statens järnvägar, då fordringsägaren-staten aldrig kan
tä.nkas bli lockad att sätta järnvägsföretagaren-staten i konkurs på grund
av utebliven räntebetalning? Ur viss synpunkt kunde svaret bli att just
denna sistnämnda omständighet gör det så mycket mera angeläget att
förräntningskravet, kravet på en affärsmässig skötsel, principiellt fasthålles i fråga onl statsjärnvägarna: här gör det sig nämligen icke, såsom
beträffande de enskilda järnvägarna, gällande på ett automatiskt sätt, av
sig självt, utan upprätthålles allenast på grund av statsmakternas beslut
och en sedan längre tid tillbaka utbildad tradition. Förräntningskravet
kan alltså eftergivas, helt eller delvis., genom beslut av statsmakterna.
Går man till frågans ekonomiska realiteter, så förmenar jag, att angelägenheten av förräntningskravets upprätthållande grundar sig på främst
följande förhållanden.
.
Statsjärnvägarna utgöra ett ekonomiskt företag, vars verksamhet, försäljandet av transporttjänster, är för näringslivet av alldeles samma dignitet som vilken livsviktig produktionsgren som helst. Rent principiellt finnes det ingen anledning att betrakta företaget statens järnvägar annorlunda än andra storföretag inom näringslivet i anseende till priset å den
framställda produkten: i den mån så är möjligt böra transporttjänsterna
åsättas sådana priser, att åtminstone företagets kostnader - begreppet
taget i dess vidsträcktaste bemärkelse och naturligtvis inkluderande skuldräntor - bliva täckta. Ett annat förfarande skulle ju innebära ett premierande av dem, som använda järnvägarna, och hava till följd förskjutningar av icke önskvärt slag inom näringslivet.
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Ett medvetet åsidosättande av förräntningskravet kan innefatta en av
förhållandena icke fraintvungen nedsättning av frakt- oc.h personbefordringstariffer eller eftergifter på utgifts.sidan t. ex. genom lönefö,rhöjningar,
som icke kunna kompenseras genoln höjda tariffer eller rationalisering.
Redan att försvagande av den bestämdhet, varmed förräntningskravet
göres gällande, är ägnat att stimulera anspråk av sådan art.
Det statliga järnvägsföretagets storlek - det är landets. ojämförligt
största ekonomiska fö'retag - ger i och för sig konsekvenserna av ett
eftergivande i ena eller andra riktninge~ av förräntningskravet en allvarlig innebörd. Det må i detta samband erinras om, att de verkliga inkomsterna från statens järnvägar under det senaste årtiondet visat sådana. förändriIlgar som mellan omkring 48 milj. kr. 1929/1930 och allenast omkring
4 milj. kr. 1933/1934, detta visserligen såsom följd väsentligen aven våldsan1 ändring av konjunkturerna. Innebörden för t. ex. statsbudgeten av
förräntningskravets undanskjutande torde emellertid i' någon mån illustreras av angivna siffror.
Jag har reda.n antytt, att förräntnings.kravets upprätthållande,' möjligheten av att kunna hänvisa till detta krav, måste utgöra ett stöd för
statsbaneledningen i dess aVVIsande av järnvägsekonomien förstörande
anspråk. På samina gång måste det vara ägnat att för ledningen vara en
eggelse eller låt mig hellre säga en riktpunkt för dess strävanden för en
förbättrad järnvägsdrift. Jag vill uttryckligen betona, att jag med dessa
ord på intet sätt velat antyda, att en nedskärning av förräntningskravet
skulle medföra en förslappning av den starka pliktkänsla, som är ett så
utmärkande drag för vår järnvägsledning. Men det s.ynes mig ligga i
öppen dag, att ett nedskruvande av förräntningsansprå.ken, t. ex. i form
aven nedskrivning av det förräntningspliktiga kaplitaIet, dock måste up·pfattas som en ändring av de av statsmakterna givna direktiven i detta
avseende, en ändring som icke gärna kan undgå att i olika avseenden
påverka statsbanepolitiken.
Jag förbiser ingalunda, att utvecklingen kan bliva sådan, särskilt genom
den stegrade bilkonkurrensen, att järnvägarna bliva ur stånd att i den
utsträckning hittills skett förränta det i dem nedlagda kapitalet. I likhet
med inledaren har jag emellertid velat understryka den stora vikten därav,
att förräntningskravet upprätthålles så länge det ännu finnes någon som
helst utsikt till att det skall kunna fyllas saInt att man skrider till en
nedskrivning av det förräntnings:pliktiga kapitalet fö,rst sedan det är alldeles klart, att detsamma är slutgiltigt förlorat.
Jag övergår nu till frågan om förstatligande av de enskilda järnvägarna,
och jag vill då i olikhet mot inledaren, SOlll på denna punkt ställde sig
enbart refererande, såsom min mening uttala, att övervägande skäl tala
mot ett genomfört förstatligande av det enskilda järnvägsnätet. De omständigheter, som därvidlag bestämma mitt ståndpunktstagande äro i
huvudsak följande.
Inom detta viktiga område av ekonomisk verksamhet förefaller det
mig vara av betydelse att flera från varandra självständiga enheter existera. Därigenom skapas en önskvärd variation i synen på företaget, dess
förhållande till trafika.nter och personal, dess kamp mot trafikavledande
konkurrens genom rationaliseringsåtgärder m. m. Av varandra oberoende
centra för diskussion, meningsbrytningar och experiment, bibehållas. Upp-
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slag till lösningar av föreliggande problem, SOln förkastats på ett håll,
}{:unna upptagas och fullföljas å ett annat och därunder lnåhända visa sig
innebära möjligheter till verkliga framsteg, som senare kunna tillgodogöras av sanltliga företag o. s. v. 'Enbart förekomsten av enskilda järnvägsföretag skapar ur Statens järnvägars synpunkt jämförelseobjekt, till
vilka det kan vara av nytta att hänvisa i järnvägsstyrelsens strävan att
hävda sin ställning som ett affärsdrivande verk mot försök från olika håll
att undanskjuta denna dess karaktär.
Ledningen av Statens järnvägar utgör redan nu den mest ansvarstyngda och väl även den viktigaste befattningen i vårt ekonomiska liv.
Ett förstatligande av samtliga enskilda järnvägar skulle innebära en
väsentlig ökning av den redan nu tunga börda SOln påvilar statsbanechefen och ett väsentligt försvårande av uppgiften bl.a. av den grunden,
att angreppen mot förräntningskravets upprätthållande skulle kunna in:riktas på en enda punkt. Dessa krav skulle kunna göras gällande på poli'tisk väg och på denna i större eller mindre grad nå sitt mål. I den mån så
~skedde, skulle detta innebära en nedskrivning ej blott av det f. n. i Statens järnvägar investerade kapitalet utan även av det kapital staten upplånat för inlösning av de enskilda järnvägarna. Det är utan vidare klart,
att en dylik förändring skulle innebära en sättning av mycket stora dimensioner i vårt ekonomiska liv och en väsentligt ökad belastning av skattedragarna.
De risker, som den jämförelsevis nya konkurrensen med biltrafikell medför för samtliga järnvägar genom trafikavledning och därav betingad
inkomstminskning, skulle efter ett genomfört förstatligande falla helt på
Statens järnvägar och detta redan innan denna konkurrensfaktor gjort sig
gällande i hela sin utsträckning. Det förefaller som om redan detta förhållande borde föranleda till en tillsvidare avvaktande hållning, så att
man avbidade tillkomsten av ~tt läge, som i förhållande till det nuvarande
gjorde mera intryck av att ha nått relativ jämvikt, innan man skrede till
att taga på sig även dessa ris.ker.
De speciella risker med avseende på sin utgiftssida, för vilka statsbanorna äro utsatta, illustreras bl. a. genom de vid innevarande riksdag
föreliggande förslagen till förhöjda löner för statstjänare, vilka beräknas
direkt och indirekt medföra en ö!kad lönekostnad för Statens järnvägar av
mellan 6 och 7 milj. kr. Av dessa löneförhöjningar bliva samtliga anställda
vid Statens järnvägar automatiskt delaktiga i deras egenskap av statstjänare, men om denna avsevärda ökade belastning och dess innebörd för
Statens järnvägars ekonomi har statsbaneledningen på grund av löneregleringens allmänna läggning ej ens tillfrågats. Det har sitt stora intresse att
med denna siffra jämföra siffran för den besparing på 4,3, alternativt 4,7,
milj. kr., som järnvägsförstatligandekommissionen beräknat vid ett förstatligande av de normalspåriga enskilda- järnvägarna. Ett genomförande
av nämnda löneregleringar skulle alltså i och för sig utsätta statens järnvägar för en utgiftsbelastning av större storleksordning än den besparing,
som ett sammanförande av de enskilda järnvägarna i statens hand beräknas medföra.
Nu kan mot det nyss sagda anföras, att dylika olägenheter kunna undvikas genom en fö'rändrad organisation, varigenom lönefrågor och väl även
taxefrågor skulle undandragas riksdagens direkta avgö'rande och deras lös-

78

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN 22 APRIL 1937

ning överlämnas till statsbaneledningen under mer eller mindre' fri förhandling med den intresserade motparten. För min del är jag övertygad
om, att en onlläggning i sådan riktning eventuellt med en på lämpligt sätt.
organiserad skiljedomstol såsom sista instans i konfliktläge, är i hög grad
önskvärd. Förslag av sådan innebörd ha även flera gånger framlagts av
statsbaneledningen, av Socialiseringsnämnden, av Statens järnvägars över-o
revisorer m. fl. instanser. De ha emellertid hittills icke lett till något som
helst resultat och föga utsikt synes föreligga för att förhållandet skall bliva,
annorlunda i framtiden.
Med vad jag nu anfört har jag självfallet ingalunda velat säga att allt.
är bra som det är. Som inledaren framhållit, och som generaldirektör
Granholm med stor åskådlighet utvecklat innebär obestridligen den nu
rådande splittringen mycket stora olägenheter. Dessa kunna- emellertid i
ganska hög grad minskas genom fusioner eller ett i andra former ordnat
intensivare samarbete mellan de enskilda järnvägsföretagen. En del har
som bekant under de senaste åren förekommit härutinnan, men det mesta
återstår att gö,ra. All anledning synes mig emellertid föreligga att med
större intensitet än hittills skett p!röva denna väg och se hur långt den bär.
Det är klart att även efter ett ganska långt hunnet sammanförande av
de enskilda järnvägarna till stö·rre enheter vissa bestämda olägenheter
skulle komlna att kvarstå i förhållande till den genomförda enhetlighet
som vunnes, därest samtliga enskilda järnvägar uppginge i en statlig jättetrust. Dessa olägenheter bleve dock enligt min övertygelse vida mindre än
de olägenheter, som äro förbundna med ett allmänt förstatligande.
J ag vill till sist endast göra en erinran med anledning av generaldirektör
Granholms hänvisning till det tyska exemplet. Jag känner icke till hur
förstatligandet av de tyska järnvägarna utfallit dels vad beträffar det ekonomiska resultatet av järnvägarnas drift, dels med avseende å återverkningarna på landets näringsliv. Vad som e~ellertid är säkert och för alla
känt är, att sedan en följd av år de ekonomiska förhållandena i Tyskland
äro utomordentligt säregna och bundna genom ingripanden från det allmännas sida. Det är därför icke så alldeles visst att, i trots av de anförda
citaten, det sista ordet är sagt beträffande ens den tys.ka järnvägspolitiken.
Kapten O.. Wallenberg: Man har här egentligen endast talat om Statens
jä.rnvägar. Jag skall för min del be att få säga några ord även om de
enskilda järnvägarna.
Det har framhållits, att Statens' järnvägar vore en geografisk enhet,.
medan de enskilda banorna representerade många olika enheter. Av stats-banorna befinna sig ungefär 4.000 km i Norrland, under det att Statens
järnvägar i Svea- och Götaland har endast 3.700 km inom samma område"
där det finns 5.200 km enskilda normalspåriga järnvägar och 3.600 km
smals.påriga enskilda järnvägar. Alla dessa enskilda jä.rnvägar göra ju
nytta var de än befinna sig. Om jag har ett bråddjup framför mig, som jag:
icke kan hoppa över, utan måste använda en bro, så gör mig den bron
lika stor tjänst, vare sig den är lång eller kort. Jag menar med andra ord,.
att en liten bana kan göra lika stor nytta för sin ort som en lång bana fö,r
en annan ort.
Statens järnväg-ars statistik är uppställd som en enhet, och därför får
man icke alls fram några med -de enskilda järnvägarna jämförbara tal.
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I de 4.000 kn1, som Statens järnvägar har i Norrland, ingår även In almbanan, som ensanl under år 1935 - jag har inga senare siffror - fraktade
över 5 miljoner ton gods. För statsbanenätet i övrigt utgjorde godsmängden ungefär 9 nliljoner ton. Av dessa 9 miljoner ton belöpte omkring 2.
miljoner ton på Norrland, varför det icke blir stort mer än 7 miljoner ton
kvar för södra och mellersta Sverige. Denna siffra bör jämföras med att
enligt den allmänna järnvägsstatistiken de enskilda banorna under samma
år fraktade ungefä.r 12 miljoner ton. Denna sistnämnda siffra är emellertid
för hög, eftersom salnma gods kan bli räknat flera gånger på olika järnvägar. Det finns emellertid något, som heter samtrafik, och i denna samtrafik deltager även Statens järnvägar. Det fel, som görs på det ena hållet,
förekommer därför också på det andra. Ic.ke desto mindre är jag böjd för
att reducera siffran fö,r de enskilda järnvägarna rätt avsevärt eller till något
sådant som 9 miljoner ton, vilket i alla fall dock är mer än statens järnvägar fraktade inonl samma område. Går lnan till tonkilometertalet, visar
det sig också, att siffran för de enskilda järnvägarna är lika stor som för
Statens järnvägar, och det är ju rätt betecknande.
Statshanan har den mycket stora fördelen framför de enskilda järnvägarna, att den har de stora stamlinjerna, på vilka transportlällgderna bli
nlycket större och fördelaktigare än på de mindre banorna. På statsbanan
är medeltransportlängden 160 km för vanligt gods, medan den för de
enskilda normalspåriga järnvägarna uppgår till endast 60 km och för de
ensl(ilda smalspåriga järnvägarna till 40 km. Det är givetvis en ofantlig
skillnad att sköta järnvägstrafik på så olikartade villkor.
Det har talats om att det skulle ha varit av vinningslystnad, som en hel
del enskilda banor från början hade kommit till. Jag har bläddrat åtskilligt
i de enskilda banornas historia men aldrig har jag funnit, att något sådant
stått antecknat. Nästan vartenda företag har haft de allra största svårigheter att brottas med fö,r att kunna komma till stånd, och detta har
endast kunnat ske med uppoffring av myeket pengar och arbete från enskilda och från vederbörande kommuner.
Såvitt mig är bekant har Statens järnvägar kostat 1.200 miljoner kronor
eller mera, under det att de enskilda järnvägarna kostat ungefär 500 miljoner kronor. Av dessa 500 miljoner ha emellertid icke erhållits mer än
cirka 100 miljoner kronor i forln av lån från staten, varav en väsentlig del
blivit avbetalad och ungefä,r 50 miljoner kronor blivit avskrivna. För Statens järnvägar har man emellertid måst skriva av 240 miljoner kronor.
Att de enskilda banorna ha kommit till som de ha gjort, har ju berott på
de naturliga ekonon1iska förhållandena på respektive orter. Att statsbanan
har dragits i södra Sverige som den har gjort, har b'erott på en på förhand
uppgjord plan. l\1an avsåg, att Statens järnvägar skulle bilda det stora
samma.nhållande systemet, medan de enskilda banorna skulle bilda så att
säga hårkärlen i blodomlop;pet.
Jag skulle för min del vilja säga, att skulle jag ha diktatorisk makt ö,ver
alla järnvägar i riket, skulle jag icke på några villkor vilja slå ihop alla
dessa små banor med Statens järnvägar. Järllvägarna äro nämligen av så
väsentligt olika natur, och de måste därför behandlas på väsentligt olika
sätt. Jag skulle nog åstadkomma åtskilliga förvaltllingsfusioner o. d., varigenom man säkerligen skulle kunna åvägabringa m,ycket betydande förbättringar. Uppenbarligen finns det plats för många förbättringar, men
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det behövs mycket salnarbete och mycket övertygelsearbete för att få
dem till stånd. Jag medger, att det varit och alltjämt är åtskillig konservatism rådande på många håll.
Generaldirektör Granholm talade om godsvagnsa-mtrafiken. Det är just
en fråga, som för närvarande bearbetas. För fjorton dagar sedan fingo vi
här reda på att nlan i Amerika för några år sedan kom underfund med, att
man måste ändra den vagnöverenskommelse, som man hade och som ganska n1.yc.ket liknade den svenska. Den nya ordning, som man införde, har
visat sig arbeta betydligt bättre än den förra. Lustigt nog visade det sig,
att de grundläggande fakta, från vilka man utgick, inneburo detsamma,
som jag själv hade kommit underfund med för mer än ett år sedan. Det
amerikanska exemplet visar emellertid, att det finns möjligheter att åstadkomma förbättringar.
Man skall enhetliggöra vagnsmaterialen, heter det. Statens järnvägar
håller för närvarande på att enhetliggöra sin materiel på en standard, som
icke existerar någon annorstädes i Europa, därför att man där icke har råd
att kosta på sig något liknande. Jag kan icke förstå annat än att det är
alldeles för dyrbart att gå den vägen, utan att man mycket väl skulle
kunna nöja sig med den standard, som Statens järnvägar nu har uppnått
och som förefaller mig vara ganska tillräcklig. Atminstone de större enskilda banonla hålla dock för närvarande på att förbättra sin materiel
undan för undan i ganska väsentlig utsträckning. I fråga om sättet att
använda materielen kan man naturligtvis med lämpor få förhållandena
mycket bättre än vad de för närvarande äro. Jag tror, att det även inom
andra delar av järnvägsområdet finnas förbättringar att gö,ra, exempelvis
i fråga om taxor o. dyl.
Det har här sagts, att de enskilda banorna icke vilja hjälpa varandra på
något sätt. Jo, det göra de verkligen i viss mån. Jag tror emellertid, att
det skulle vara mycl{et fördelaktigt, om Statens järnvägar skulle vilja
hjälpa de små enheterna i betydligt större utsträckning än vad nu många
gånger sker. Godssamtrafiken är ju av mycket stor betydelse på många
håll. För närvarande är det så, att om Statens järnvägar genom vissa
förä.ndringar av taxorna kan på grund av taxans fallande natur genom en
kringgående rörelse frakta gods billigare en annan väg, så gör man det och
tar därIned ifrån en annan banlil1je denna frakt, och denna andra bana
får det givetvis därigenom sämre. Jag vet icke, om ett dylikt sätt att ordna
saken kall vara samhällsekonomiskt riktigt. För min del kan jag icke
tro det. Den, som har sig vården anfö,rtrodd av ett så stort verk sonl statens järnvägar, borde också se till att alla landsdelar bliva gynnade, vare
sig de genomdragas av statsbanor eller enskilda banor.
Byråchefen S_ Norrman: Det har såväl av inledaren som aven senare
talare gjorts gällande, att man bör hålla fast vid principen om avkastning på järnvägskapitalet. Formuleringen har varit något olika, men
åtminstone inledaren fixerade innebörden av principen till att taxorna
böra sättas så, att rä.nta erhålles å affärskapitalet. Hur man sedan skall
beräkna storleken av detta affärskapital blir en senare fråga. Jag skall
för min del icke ingå på spörsmålet, huruvida anförda princip kan anses
teoretiskt riktig eller icke. Jag skall endast be att såsom min mening
få uttala, att man icke kan uppnå ett vidmakthållande av järnvägskapi-
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talets förräntning med en sådan passiv taxepolitik, som av inledaren har
förordats.
Med rätta framhölls, att en järnvägs inkomster äro en funktion av
taxan och trafikens storlek. Trafiken ansåg inledaren med hänsyn till
konkurrensen från bilar och luftfart komma att bli stadigt vikande, och
han målade härvid framtiden vida svartare, än jag tror det finns anledning att göra.
Den trafik, som statsbanorna ha mistat till bilarna, är nämligen, om
man bortser från 50 km-zonen, till tontalet rätt oväsentlig. Att konkurrensen däremot framkallat en betydlig taxesänkning med åtföljande inkomstminskning är en annan sak. Vad flygtrafiken beträffar, så vad
spelar det för avgörande roll, om några tusen fara luftledes, i jänlförelse
med den årliga ökning av all trafik med omkring 4 %, som man erfarenhetsmässigt haft att räkna med alltsedan järnvägar infördes här i landet?
Numera fördelar sig trafikökningen på järnvägar, bilar och sjöfart, men
ökningen är så stor, att man kan ha anledning tro, att sedan ett nytt
jämviktsläge uppkommit efter biltrafikens genombrott, så kommer en
ansenlig del av den fortgående trafikökningen att tillfalla järnvägarna.
Vill. man i möjlig mån upprätthålla principen om järnvägskapitalets
förräntning, så torde främst angeläget vara, att taxan så anpassas efter
numera inträdda konkurrensförhållanden, att vinstgivande trafik bevaras. Avgörande är härvid de föränderliga kostnadernas storlek. Inledaren
gjorde emellertid gällande, att man icke borde sätta i gång något tariffkrig, utan borde låta bilarna taga sitt.
Härvid skulle mycken vinstgivande trafik efter hand avledas till ett
trafikmedel med större kostnader. Det förhåller sig nämligen på det
sättet, att järnvägarnas föränderliga kostnader i fråga om 10 tons-trafiken
redan på kortare avstånd än 10 km understiga biltrafikens kostnader,
om man icke behöver räkna med utkörning av godset. I fråga om 5-tons
trafik äro järnvägarnas föränderliga kostnader lägre än biltrafikens på
avstånd över 50 km. För min del är jag därför fullt på det klara med
att järnvägarna för att försvara sin ekonomi och sina avkastningsmöjligheter måste inom skäliga avstånd söka hävda sin ställning i konkurrensen med bilarna.
När jag har talat om betydelsen av de föränderliga kostnaderna, stöder jag mig på 1932 års trafikutredning, som, när den sysslade med frågan om järnvägar och bilar, utgick ifrån resp. trafikmedels föränderliga
kostnader och ansåg, att det trafikmedel var det mera samhällsekonomiska, som på ett visst avstånd hade relativt lägre föränderliga kostnader.
Inledaren hade även kommit till den uppfattningen, att styckegodstrafiken skulle vara en särskilt oekonomisk rörelsegren för järnvägarna,
och han stödde sig härvid därpå, att det bidrag till de fasta kostnaderna
utöver de föränderliga, som styckegodstrafiken lämnar, utgjorde endast
så och så många procent av dessa, medan vagnslastgodstrafiken lämnar
procentiskt vida större bidrag. Berörda bidragsprocenter ge emellertid endast en illusionsbild, beroende på att bidragen beräknas på olika föränderliga kostnader. Om vi taga en 10-tonstariff, så utgör minimitariffen för
denna ungefär 1/ 5 av minimitarifien för styckegods. Har man för viss
trafikmängd lika stort bidrag till fasta kostnader, vare sig godset befordras i styckegodssändningar eller som vagnslastgods, så blir härvid
7 -
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bidragsprocenten fem gånger större vid vagnslastbefordring' än vid befordring som styckegods. I absoluta tal räknat lämnar styckegodstrafik
vid nuvarande taxeförhållanden å längre avstånd än c:a 100 km större
behållning än om godset sändes som vagnslastgods. Det måste väl vara
den absoluta nettobehållningen, med vilken man har att räkna vid bedömande av styckegodstrafikens grad av bärighet i jämförelse med vagnslasttrafikens och icke med det procentiska bidraget till en variabel driftkostnad. Det är riktigt att det icke finns någon möjlighet att sänka
styckegodsfrakten i närtrafik, men när man kommer till större avstånd,
ligger styckegodsfrakten mer än 100 % över minimitariffen. För 100 kg
styckegods mellan Göteborg och Stockholm får man de föränderliga kostnaderna täckta och får därutöver ett än större bidrag till de fasta kostnaderna, medan järnvägen om godset skickas som vagnslastgods, blott
får en bråkdel i frakt och även mindre i nettoinkomst. Man skall enligt
mitt förmenande icke göra något alls för att få behålla sådan styckegodstrafik, som icke är lönande, men styckegodstrafiken på de längre avstånden hör faktiskt till de allra mest lönsamma arbetsuppgifterna för järn~
vägen, och man har därför all anledning att försöka hålla den trafiken
vid makt.
Ungefär på samma sätt förhåller det sig med snälltågstrafiken. Förortsoch lokaltrafiken löna sig icke. De stora person- och snälltågen äro därelnot mycket lönande och det finns därför ur järnvägsekonomisk synpunkt
anledning att beträffande förstaklasstrafiken överväga sådana åtgärder,
att man icke släpper den subventionerade lufttrafiken fullständigt lös.
Skulle man följa inledarens rekommendation och icke vidtaga taxesänkande åtgärder för att hävda järnvägarnas arbetsuppgifter i konkurrensen främst mot bilarna, så komme hela tyngden för järnvägarnas förräntning att vila på den del av vagnslasttrafiken, som ej är utsatt
för konkurrens, men vart skulle det bära hän? I mån som trafik på
grund av uraktlåtna taxesänkningar fölle bort, måste man, vid fasthållande av kravet på förräntning, gå till taxehöjningar främst för vagnslastgods, som minst är utsatt för konkurrens. Är detta tänkbart? Om
man bortser från lapplanidsmalmen, som ju är en speciell sak u.pp,gå statens järnvägars inkomster av vagnslastgods till omkring 50 %.
av totalinkomsterna. Härav faller .drygt en tredjedel på vagnslasttrafik,
som är utsatt för lastbilskonkurrens. Återstå 30 %. För att förräntningens
huvudbörda skall kunna läggas på dessa 30 % fordras fruktansvärt höga
massgodstariffer. Man torde visserligen kunna vidtaga icke oväsentliga
höjningar för massgodstrafiken utan att äventyra, att denna trafik skulle
gå till bilarna - man kan i varje fall göra det på avstånd öV'er 50 eller
100 km - men givetvis kan man icke förfara på detta sätt utan allvarlig skada för näringslivet.
Dir. L.. Akselsson: Det har blivit alldeles för sent för att nu komma med
något längre inlägg och jag skall därför endast yttra några få ord.
Vare sig man graviterar till den ståndpunkt, som inledaren hade i fråga
om framtidsutsikterna, nämligen att man har att motse väsentliga inkomstutfall för järnvägarna; eller om man med byråchefen Norrman är
optimistisk nog att mena, att visserligen sker det stora snitt ur järnvägarnas inkomster, men den 4-procentiga årliga tillväxten ger i alla fall
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ett gott substitut att leva på - vare sig man alltså intar den ena eller
andra attityden, så tror jag ändå, att alla här närvarande kunna vara
överens om att järnvägsaffärerna äro och för översebar framtid komma att
vara ekonomiskt mycket känsliga, så att man får se sig väl för, om det hela
skall gå ihop. Det är ett svårt problem, och hela världens järnvägserfarenheter visa, att det är synnerligen mödosamt att få affärerna att gå
ihop. Ur denna synpunkt skulle man kunna tolka inledningsföredragets
titel, »järnvägarnas problem», som problemet i vad mån det skall lyckas
järnvägarna att bestå såsom livsdugliga företag. För mig är det också
huvudsaken, hur och genom vilka åtgärder av olika slag man över huvud
taget skall kunna hålla uppe järnvägarna såsom livskraftiga företag.
Jag skall icke här taga upp det av generaldirektör Granholm anförda
tyska exemplet, ty den omständigheten, att en nazistisk kommunikationsminister betraktar en likriktad total statsdrift såsom idealisk, är ju kanske
icke fullt beviskraftigt. För övrigt vill jag säga, att det är icke total statsdrift i Tyskland. Där finnas ganska många småbanor, som drivas i enskild
regi. Om jag icke minns orätt, var det just den tyske kommunikationsministern, som i höstas sade, att man önskade nog förstatliga även dessa
privata banor, men det kostade så mycket pengar, att man måste gå
ytterligt sakta fram.
Beträffande våra svenska förhållanden är det ju så, att vi ha statens
järnvägar, som för närvarande går som en ganska god och bra båt i sjön
och håller sig flytande och seglar väl, och vi ha en hel rad enskilda banor,
av vilka några äro tämligen starka men andra mycket svaga. Generaldirektör Granholm framlade i en' entusiastisk revy fördelarna av att slå
ihop alla järnvägar. Jag är för min del - och har alltid varit det, även
under den tid jag var tjänsteman i S. J. - livligt övertygad om att för
statens järnvägars egen del kan' ingenting skadligare hända än att bli
tvungen att taga på sig den mycl{et tunga belastning, som denna samling
av de små lokala banorna är och kommer att vara. Ingen, vilken stånd..
punkt han än har i dessa frågor, kan undgå att instämma i det påståendet,
att det har varit för Sverige utomordentligt lyckligt, att vi ha haft detta
för oss speciella blandade järnvägssystem med de stora stambanorna i
statens hand och de lokala trafikföretagen liggande i lokala intressenters
händer och under lokal skötsel. Det har varit många omständigheter, som
gjort, att de enskilda järnvägarna i sin skötsel varit ekonomiskt starkare
än statens järnvägar i flera väsentliga avseenden. Nu har läget emellertid
ändrats, och man har i driftstekniskt avseende behov av större enheter.
Därmed är emellertid icke sagt, att samma sak gäller även i affärsmässigt
avseende. Var och en av de förstatliganden, som varit på tal eller som
genomförts under senare år, har inneburit ett försämrande av statens
järnvägars ställning. Jag kan som exempel taga Östra centralbanan, som
diskuterades i går i riksdagen. Enskilda intressenter skulle, om de fått
skuldbeloppet avskrivet, vilket de enskilda obligationsinnehavarna hade
medgivit, ha kunnat konsolidera denna affär och få den att gå i enskild
regi, men staten säger nej och vill ha banan i statens regi. På detta förlorar staten 50.000 eller 100.000 kronor om året och måste dessutom investera 1.000.000 eller 2.000.000 kronor färska pengar i företaget. Det är
så, som förstatligandet ställer sig i praktiken, och det kan icke vara en
lycklig väg att belasta .statens järnvägars ekonomi på detta sätt.
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För mig framstår det alltså så, att frågan gäller, hur man skall kunna få
statens järnvägar att säkrast gå genom de svårigheter, som finnas. Detta
kan enligt min uppfattning absolut icke ske genom att man tar på sig
flera bekymer än man redan har eller nödvändigt måste taga. Detta är
över huvud taget alltid en god regel, som även i detta fall måste
tillämpas.
Härtill kommer också, att frågan om ett förstatligande ligger nu helt
annorlunda än den gjorde förr, därför att järnvägarna måste i viss utsträckning samarbeta med bilföretagen, och detta samarbete lämpar sig
obestridligen bättre för lokala enheter. Den lokalt sittande förvaltningen
har,där större möjligheter, den känner i detalj bygden och trafikområdet,
de trafikbehov som, finnas o. s. v.
Den motion om förstatligande, som väcktes för fyra år sedan och i vilken en här närvarande högt uppsatt man var medundertecknare, utgick
ifrån att förstatligandet av de enskilda järnvägarna skulle vara en första;
etapp till det fullständiga förstatligandet av trafikväsendet, alltså till
ett komplett statligt järnvägs- och biltrafiksmonopol, något som säkerligen
icke blir till nytta för allmänheten och icke heller för statens järnvägar.
Ingeniör 0" Falkman: Jag skall endast säga några ord med anledning av
byråchefen Norrmans inlägg. Han var 'nog något inkonsekvent. Ena
ögonblicket säger nämligen byråchefen Norrman, att den förlust av gods;
som järnvägarna lida såsom följd av bil- och lufttrafiken är av utom-ordentligt liten betydelse, och mer än motväges av den allmänna trafiktillväxten. Andra ögonblicket framhåller han däremot, att järnvägarna
måste försvara sig mot ifrågavarande konkurrens' genom sänkning av tarifferna, även om detta skulle medföra, att man förlorar' en del av täckningen
för järnvägarnas fasta kostnader. Förhölle det sig verkligen så, att trafik-,
avledningen till de andra kommunikationsmedlen vore så oväsentlig, som
byråchefen Norrman säger, borde det ju icke finnas ringaste anledning vilken åsikt man f. ö. än har ~ att för denna konkurrens skull sänka tarifferna, därmed ådragande järnvägarna stora inkomstminskningar.
Enligt byråchefen Norrmans mening målade jag framtiden alltför mörk.
Det får väl dock icke anses alldeles osannolikt, att den pågående utvecklingen, som på kortare tid än 10 år redan hunnit medföra så betydliga omvälvningar på trafikområdet, l{an 'komma att efterhand resultera i sådan
minskning av järnvägst~ansporterna, att åtgärder av olika slag kunna
erfordras för att så långt som' möjligt kompensera de bortfallande' inkomsterna. Men den åtgärd, som enligt min mening näppeligen är den
lämpliga, är det av byråchefen Norrman rekommenderade förlustbringande tariffkriget. Samhällsekonomiskt riktigare är nog att låta de andra
transportmedlen övertaga den del av den allmänna trafiken, som kan
visa sig passa dem bättre, medan järnvägarna främst koncentrera sig på
de trafikuppgifter, som efter all sannolikhet kunna av dem för framtiden
behållas, i första hand långvägstrafiken och massgodstransporterna.
Dir. L" Akselsson: På begäran av kommunikationsministern vill jag
komplettera vad jag sade om Östra centralbanan med den uppgiften, att
enligt den officiella versionen förklaras statens ståndpunktstagande därigenom, att trafikanterna i detta fall skulle genom sänkta taxor o. s. v. få,
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200.000 kronor. Ja, detta är givetvis något, för vilket trafikanterna böra

vara tacksamma, men det ändrar likväl icke min ståndpunkt en hårsmån,
ty affär är ändå affär. Skola vi börja låta staten driva alla detaljaffärer
här i landet på underskottsbasis, komma vi icke att befordra samhällsnyttan, utan det är samhällsskadligt. I detta speciella fall ligger det så
till, att järnvägarnas samfällda ställning försämras med 100.000 kronor
per år, varvid jag räknar med de 45.000 kronor inkomster, som S. J. tager
ifrån enskilda järnvägar, och dessutom skall staten investera 2 miljoner
kronor. Är detta god politik eller icke?
Medan jag nu är uppe vill jag säga ett ord till. Man kan diskutera för
eller emot förstatligande av enskilda järnvägar, men skulle vi icke kunna
ena oss om att man först dock borde utreda huvudlinjerna för ett dylikt
förstatligande? Generaldirektör Granholm har med brio framfört sin
ståndpunkt, men saken tål kanske att ses från mer än en sida. Nu kommer ett nytt propå från järnvägsstyrelsen, nämligen att få under hand
med tillgängliga pensiol1sfondsnledel uppköpa aktier i enskilda järnvägsföretag. Alldeles oavsett att det är litet ovanligt att placera pensionsfondsmedel i extremt oräntabla papper, förefaller det mig vara orätt, att
järnvägsstyrelsen av Kungl. Maj:t skaffar sådan befogenhet, innan en utredning blivit gjord om den allmänna utvecklingslinje, SOln man bör
följa.

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde den 28 oktober 1937

Ordförande: Riksbankschefen L R o o t h.

Aftonens diskussion inleddes med ett föredrag av byråchefen Bertil

,Nyström över ämnet

Lönestatistikens utvecklingslinje.
Spörsmålet om ersättningen för arbetet och arbetslönens fördelning
har varit föremål för intresse i snart sagt alla tider, och lönefrågan
har varit och är alltjämt en av de stora sociala frågorna. Tidigt framträdde härvidlag de båda huvudsynpunkterna, å den ena sidan företagarens, enligt vilken arbetet närmast är att betrakta som ett produktionsmedel och arbetslönen som priset därå, å den andra arbetarens, vars levnadsstandard så gott som helt beror på arbetsinkomsten
och vilken därför ej kan vara med på att betrakta arbetet uteslutande
som en vara, vilken köpes och säljes och vars pris bestämmes av det
tillfälliga marknadsläget. Under naturahushållningens tid utgingo arbetslönerna övervägande i form av livsmedel, kläder, bostad o. d., men
i mån av industrialismens utbredning har penninglönen alltmer blivit
regel. Därvid måste man skilja mellan nominallönen, som är själva
pellningbeloppet, och reallönen, som representerar de förnödenheter,
som kunna köpas för detta belopp. Reallönen uppfattas ofta såsom
bestämd enbart genom kvoten mellan penninglönen och de levnadskostnader, som äro mätbara i penningar, men, såsom bl. a. framhålles
i 1936 års lönekommittes nyligen avgivna betänkande angående dyrortsgrupperingen, är problemet ej så enkelt. Reallönen måste bl. a. inbegripa alla de reella fördelar, vari en viss lön kan omvandlas, och
dessa bero icke endast av priserna, utan även av den miljö, i vilken
lönen tillgodonjutes, samt av de levnadsvanor, som miljön mer eller
mindre präglar.
Ehuru löner och levnadskostnader intresserat i alla tider, är en
s~Tstematisk och särskilt en statistisk behandling av dessa frågor av
8 -
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relativt sent datum. I England gjordes värdefulla undersökningar särskilt av lantarbetarnas förhållanden redan på 1600- och 1700-talen.
Det mesta vi veta om löneutvecklingen i äldre tider härrör dock från
vår tids historiska lönestatistik, som utnyttjat bevarade lönelistor och
utgiftsverifikationer från kyrkor, slott, välgörenhetsinstitutioner, lantegendomar, bruk o. d. För England och Tyskland har man på sådan
grundval sökt följa hantverkarlöner och spannmålspriser tillbaka
ända till 1200- och 1300-talen. Vad man kan utvinna av ett dylikt material få vi för Sveriges del en påminnelse om, när Eli F. H eckscher
i »Sveriges ekonomiska historia från Gustav .Vasa» lämnar en redogörelse för livsmedelskonsumtionen på 1550-1690-talen, väsentligen
grundad på kronogårdarnas utspisnings'stater, vilkas enformiga mjöloch saltmat i fråga Oln omväxling var vida skild från men till kalorivärdet anses vara tämligen likvärdig med livsnledelsförbrukningen enligt socialstyrelsens hushållskostnadsundersökning för 1913-14. Praktisk betydelse ha dylil(a serier egentligen blott för en mera begränsad
tidrymd, ex. de senaste hundra åren, och måste även,för en sådan tidsperiod användes med förs~tighet, särskilt på grund av de enorma
förändringarna i levnadsstandarden för de breda lagren. Löneutvecklingen sedan början eller mitten av 1800-talet har utforskats bl. a.
för Förenta Staterna, Frankrike och Danmark. Även vårt land har
givit förnämliga bidrag till denna historiska lönestatistik, sedan Socialvetenskapliga institutet vid Stockholms högskola åren 1933-35
publicerat sina undersökningar rörande levnadskostnader och löner
1860 (1830)-1930. Dessa »Stockholm economic studies» giva på
grundval av ett vidlyftigt, ehuru bräckligt primärmaterial den hittills
i huvudsak felande bakgrunden för penning- och reallönernas utveckling inom jord- och skogsbruk, bergverk och industri samt kommunala
arbeten från begynnelsen av Sveriges industrialisering och fram till
åren 1913-14, då undersökningarna med mycken skicklighet - och
kanske också med en smula tur - lyckligen anknutits till socialstyrelsens från denna tid förda' fortlöpande löne- och levnadskostnadsstatistik.
Bakom denna sistnämnda ligger emellertid en ganska lång utveckling. Sedan på 1880- och 1890-talen arbetarfrågornas växande betydelse föranlett upprättande av särskilda arbetsstatistiska byråer runt
om i industriländerna, skedde i slutet av 1890-talet så även i Sverige,
om än till en början i tämligen lösa former. Under de närmaste årtiondena efter det socialstatistiken sålunda införlivats med statsförvaltningen i vårt land, ansågos begreppen arbetsstatistik och lönestatistik
nästan sammanfalla, i det att under denna senare benämning inbegrepos snart sagt alla de spörsmål, som knöto sig till arbetarnas löne-
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och livsmedelsstandard. I enlighet med tidells uppfattning, sådan
denna kom till uttrycl{ i en av V. Böhmert föreslagen resolution vid
Illternationella statistisl{a institutets session i Wien 1891, borde nämligen icke blott de dittills förhärskande löneuppskattningarna ersättas
genom beräkningar av arbetarnas faktiska löneinkomster, utan jämväl dessa kompletteras med uppgifter om arbetarnas familjeförhållanden och sociala härkomst, om arbetarnas utgifter för sitt uppe- .
hälle (månatliga hushållsbudgeter o. d.), om bostädernas beskaffenhet, om arbetslöshetsperioder, om arbetslokalernas hygien och om
sjukdomsfrekvensen, om sjukkassor och välfärdsanordningar etc. Under den följande tiden ha emellertid allt flera av de ~ppgifter, som tidigare ansågos tillhöra lönestatistiken, däribland fastställande av arbetarnas levnadskostnader och utredande av deras bostadsförhållanden,
arbetslöshetsrisker m. m., vuxit ut till särskilda statistikgrenar med
egna arbetsmetoder och med allmängiltig syftning inom sina resp.
områden. I samband härmed har lönestatistiken begränsats till att
avse undersökningar endast över arbetslön och arbetstid. Denna snävare uppfattning angående begreppet lönestatistik, vilken numera
torde få anses allmänt godtagen såväl i den vetenskapliga teorien som
i den praktiska statistiken, kan dock medföra den nackdelen, att man
ledes att förbise det nära samband, som råder mellan löner och levnadskostnader samt mellan arbetslön och arbetslöshet.
På samma gång lönestatistikens arbetsområde sålunda begränsats,
ha emellertid dess syftemål och uppgifter blivit allt flera och mera
varierande. Dell ursprungliga huvuduppgiften· var att på möjligast
noggranna och ingående sätt utreda och klarställa löneläget inom
olika näringsgrenar och yrkesspecialiteter, för arbetare av olika ålder
och kön o. s. v. Alltjämt kvarstår denna huvuduppgift, ehuru densamma närmast under intryck av lönenivåns häftiga fluktuationer
under krigs- och krisåren efter år 1914 kom att i viss mån undansl{jutas för strävandena att genom fortlöpande observationer söka utröna
arbetslönernas förskjutningar år efter år. Även om under 1920- och
1930-talen löneförändringarna hållit sig inom vida trängre gränser,
har intresset för den fortlöpande lönestatistiken bibehållit sig och
t. o. ffi. ytterligare skärpts under intryck av de nyligen förverkligade
strävandena att även för vårt land upprätta en modern l{onjunkturstatistik. För en dylik statistik är det betydelsefullt att studera förskjutningarna i nationalinkomsten, och största delen av denna utgår
ju i form av arbetslöner. Men konjunkturstatistiken nöjer sig ej gärna
med årsberättelser utan kräver tätare tidsfrekvens, kvartals-, månadseller t. o. ID. veckosiffror. Härigenom ställes lönestatistiken inför delvis nya bearbetnings- och publiceringsproblem.
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Vid sidan av dessa så att säga dynamiska synpunkter gör sig det
gamla mera statiska betraktelsesättet gällande ur nya synvinklar. Det
har sålunda framträtt en tendens att avväga lönerna för statens befattningshavare med ledning av marknadslönerna inom jämförliga
privata verksamhetsområdell, och en härtill syftallde lönestatistik för
anställda och arbetare i enskild tjänst har utarbetats på initiativ av
1936 års lönekommitte. Vidare har grundlig och konkret kunskap om
det faktiska löneläget blivit av växande betydelse vid samhällets ingripande för att utjämna tvister mellan arbetsgivare och arbetare
samt främja en ur sociala synpunkter önskvärd löneutveckling. Slutligen utgör lönestatistiken ett av de viktigaste elementen för en möjligast säker och allsidig kunskap om de breda lagrens levnadsstandard,
vilken kunskap i sin ordning utgör en förutsättning för en rationell
socialpolitik, särskilt ur de familjeekonomiska och familjesociala synpunkter, som anlagts av befolkningskommissionen.
Mot bakgrunden av de betydelsefulla och mångskiftande krav, som
sålunda ställts och ställas på lönestatistiken, synes det lämpligt att
till en början något uppehålla sig vid arten och utvecklingen av den
lönestatistik, som i vårt land utarbetas vid ett flertal officiella och
privata institutioner.
Riktas först uppmärksamheten på den lönestatistik, som utarbetats
inom socialstyrelsen och dess företrädare (före 1913) kommerskollegii
a,rdelning för arbetsstatistik, avser denna statistik företrädesvis trenne
huvudgrupper av löntagare, nämligen industriarbetare, privatanställda och lantarbetare.
På grund av att de aktuella arbetarpolitiska problemen i vårt land
först uppstodo inom de industriella yrkena, kom lönestatistiken att till
en början så gott som uteslutande belysa industriarbetarnas förhållanden. Sålunda utgåvos under åren 1899-1909 specialundersökningar över bagerinäringen, tobaksindustrien, den mekaniska verkstadsindustrien öch tryckerihanteringep., utförda efter grundsatserna för en
den förut omnämnda »allomfattande» lönestatistiken. En fortsättning
av dessa socialstatistiska industrimonografier, ehuru upplagda efter
ett av socialstatistikens föregående differentiering och särskilt den årliga lönestatistikens tillkomst betingat, mera begränsat program, innebära de av socialstyrelsen under senare år publicerade undersökningarna rörande sjömansyrket, hamnarbetarfacket, hemindustrien, hotell- och restaurangnäringen, hembiträdesyrket m. fl. Dessa socialstatistiska mOllografier, vilka i regel tillkommit på grund av särskilda
KungL Maj:ts tltredningsuppdrag av aktuell socialpolitisk natur, äro
merendels grundade på individuella uppgifter, avgivna efter utförliga
formulär av arbetsgivare och av arbetstagare. Med hänsyn till ma-
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terialets omfattning, detaljrikedolll och kombinationsmöjligheter har
åstadkommande av dylil{a tabellverk visat sig i hög grad arbets- och
tidskrävande, elluru man på senare tiden lyckats genom mekanisering
av bearbetningen och lninskning av volYlnen väsentligt nedbringa
tidsutdräkten, ävensom genom att snabbt framlägga preliminära huvudresultat göra undersökningarna direkt och omedelbart tillgängliga och användbara för de utredningsmän, som ha att syssla med
sakfrågorna.
Vid sidan av det mera statisl{a betral{telsesättet, som, i överensstämmelse med den äldre svenska statistikens övervägande historiska
grundsyn, lägger huvudvil{ten mera på det grundliga och detaljrika
än på det för ögonblicket aktuella, framkommo efter hand mera dynamiska synpunkter på lönestatistiken och dessa aktualiserades särskilt under världskrigets år, då Ilastiga och olikformiga förändringar
i de ekonomiska förhållandeila llotade att göra det lönestatistiska materialet föråldrat redan strax efter insamlandet. Tidsförhållandena
krävde möjligheter till hastig orielltering i frågan rörande lönernas
allmänna stegrillg och i vad mån denna kunnat konlpellsera levnadskostnadernas ökning.
Man hade tidigare sökt ernå orienterande översikter av den alllllänna lönenivån och dess förändrillgar närmast på grundval av de
mellan arbetsgivar- och arbetarorganisationer ingångna kollektivavtal,
genom vilka efter sekelskiftet löne- och arbetsförhållandena i stigande utsträckning började regleras inom de industriella näringsgrenarna.
Redan för årell 1907-08 utarbetades en utförlig redogörelse för arbetstidens längd och arbetslönens storlek enligt gällande kollektivavtal, och en liknande ehuru mera sammanträngd översikt avsåg årsskiftet 1920-21. Under senare år ha i Sociala Meddelanden publicerats kvartalsöversikter av lönebestämmelserna i viktigare nyingångna avtal. Betydelsen av denna kollektivavtalsstatistik ligger i att den
omspänner ett mycket ,ridsträckt område - vid årsskiftet 1935-36
b~rördes c:a 720,000 arbetare av dylika avtal liksom också däri
att den framlägger de lönesatser, som äro karakteristiska för varje
särskild bransch, just i den uppställning och angrällsning de erhållit
inom ramen för fackets tekniska och ekonomiska organisation. Men
denna .konkreta och växlande utformning blir ur lönestatistisk synpunkt till nackdel genom att försvåra jämförelser mellan lönenivån
inom olika yrken och näringsgrenar. Härtill kommer, att de avtalsenliga minimi- eller normallönerna på grund av förekomsten av individuella timlöner samt genom användningen av ackordsarbete och av
övertids- resp. korttidsarbete sällan sammanfalla med de faktiska arbetsförtjänsterna, utan skilja sig från dessa genom ett avstånd, som i
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hög grad varierar ej blott illom olika industrier och orter- utan även
under olika tider, allt efter avtalsperiodernas längd och de ekonomiska konjunkturernas växling.
Det är dylika överväg-andell som gjort, att man i vårt land, i motsats till vissa andra länder, ägnat mera sporadiskt intresse åt upprättande på angiven grundval aven fortlöpande lönesatsstatistik - för
år 1932 meddelas dylik i Lönestatistisk årsbok. I stället har man sökt
lnäta den industriella lönenivåns förändringar genom en årlig summarisk löneinkomststatistik. Dylika översikter, gående tillbaka till år
1913, ha sedan år 1918 utarbetats inom socialstyrelsen. Dessa översikter ha den betydande förtjänsten, att de omspänna en mycket stor
del av näringslivet; sålunda förelågo för år 1936 löneuppgifter från
c:a 10,000 arbetsgivare för nära 435,000 arbetare inom industri, handel, samfärdsel, allmän tjänst m. m. Oaktat den betydande numeriska
omfattningen av denna statistik har den kunnat publiceras så snabbt,
att preliminära resultat föreligga inom ett halvt år efter redogörelseårets utgång och definitiva några månader senare (i den fr. o. ID.
1929 utgivna Lönestatistisk årsbok).
Dock måste denna statistik för småföretagen kompletteras genom
uppgifter från den offentliga arbetsförmedlingen och ur andra källor.
Vidare är primärmaterialet av rätt summarisk natur, ty det insamlas
lnedelst ett för hela företaget avsett tabellformulär, på vilket arbetsgivaren skall anteckna arbetarnas antal med fördelning på män, kvinnor och minderåriga ävensom under året utgjorda arbetstimmar och
utbetalda löneförmåner med uppdelning på tidlöns, ackords- och övertidsarbete. Även om det visat sig möjligt att på grundval av detta
material l{larlägga löneutvecklingen beträffande såväl nominallöner
som reallöner ej blott för näringslivet i allmänhet utan även för export- och hemmamarklladsindustri samt inom olika landsdelar och
dyrortsgrupper, måste dock primäruppgifternas art medföra, förutom
svårigheter med avseende på materialets verksamma l{ontrollering, en
rätt snäv avgränsning av de statistiska huvudsiffror, som med större
a.nspråk på tillförlitlighet kunna därav framräknas.
Mot genomsnittslönerna per timme, per dag och per vecka torde
ej några vägande erinringar kunna göras, och detsamma gäller i viss
mån i fråga om årsförtjänsterna vid företag, som året om sysselsätta
en någorlunda konstant arbetsstyrka. Vid mera utpräglade säsongföretag tenderar däremot den framräknade medelf'örtjänsten mera
att giva ett mått-på löneinl{omsten för de i dessa fack relativt fåtaliga
årsarbetarna än på den arbetsinkomst, som faktiskt intjänas under
yrkets normalsäsong. Kanske än betydelsefullare är, att avlöningsbelopp allenast kunna fastställas för manliga, kvinnliga och minderåriga
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arbetare inom olik~a näringsgrenar men icke för inom dessa verksamma
yrkesutövare med skiljaktig sysselsättning, utbildning och kompetens,
ej ens för yrkesarbetare och grovarbetare. Vidare kunna allenast uträknas genomsnittslöner för olika arbetargrupper men icke någon fördelning ske av arbetarna efter deras individuella löneinkomster. Likväl är lönernas dispersion knappast mindre betydelsefull för åskådliggörande aven viss näringsgrens lönebyggnad än deras medeltal,
enär ju en och samma medellön kan framkomma ur mycket skiljaktiga serier av faktiska lönebelopp och sålunda ge uttryck åt skäligen
olikartade ekonomiska och sociala förhållanden. Men en förutsättning för nu antydda utveckling är, att statistik~en grundas icke, såsom nu är fallet, enbart på av arbetsgivaren verkställda sammandrag
för hela arbetsstället utan på individualuppgifter, upptagande nödiga personliga, sociala och ekonomiska uppgifter för varje särskild
arbetare.
.
Ell annal1 anmärkning, som riktats mot socialstyrelsens lönestatistik, har inneburit, att denna endast avser arbetare med anställning
under redogörelseperioden och icke ger någon bild av industriens lönebudget och försörjningsmöjligheterna för landets industriarbetarstam
som helhet betraktad. I Lönestatistisk årsbok för 1935 har denna brist
blivit avhjälpt därigenom, att för c:a 3,600 företag med nära 300,000
arbetare och en årlig lönebudget å c:a 675 milj. kr., redovisats .den
procentuella förändringen sedan ·1929 i fråga om antalet sysselsatta
arbetare, antalet utgjorda arbetstimmar samt totalsumman utbetalda
arbetslöner. Denna statistik har fullföljts även för 1936. Ett komplement med tätare tidsfrekvens utgöra de i socialstyrelsens kvartalsvis
utarbetade arbetsmarknadsstatistik meddelade sysselsättningsindextalen, sedan dessa fr. o. m. 1935 kompletterats medelst löneindextal,
grundade på av c:a 2,300 arbetsgivare med 360,000 arbetare meddelade uppgifter om utbetald lönesumma för första avlöningsperioden
i kvartalets sista månad.
Å formuläret för socialstyrelsens årliga lönestatistik upptagas uppgifter ej blott av arbetare utan även om lnanlig och kvinnlig förvaltnings- och befälspersonal (exkl. direktörer, disponenter o. d. företagsledare) med fördelning på teknisk personal (a ingenjörer, kemister, ritare 00 do, b verkmästare, förmän o. do), kontorspersonal (a k~amrerare,
bokhållare, kontorister 00 d., b vaktmästare, bud o. d.) samt butikspersonal (a försäljnings- och lagerpersonal, b springpojkar 00 d.). Den
statistik för privatanställda, SOlD utarbetas på grundval av detta
nlaterial, måste, oaktat uppgifterna avse c:a 120,000 personer eller
drygt hälften av hela totalnumerären av ifrågavarande personalgrupper, i åtskilliga avseenden anses mindre tillfredsställande, dock icke så
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lnycket med avseende på grupper sådana som butiks- och lagerpersonal som för de egentliga tjänstemanllak:ategorierna. Karakteristiskt
för tjänstemannalöllen är ju, att avståndet mellan begynnelse- Gell
slutlön är stort och att tjänsteåldern plägar lnedföra successiva löneuppflyttningar. Härav följer, att årsmedeltalens förändringar i statistiken kunna återspegla icke blott faktiska löneförhöjningar och lönesänkningar utan även växlingar i personalens ålderssammansättning.
Under stagnationsperioder med ringa tillskott av nyanställda tenderar
detta att höja genomsnittslönen, medan denna omvänt sjunker under
.expansionstider med stark nyrel(rytering av ungdomlig personal med
låga begynnelselöner. I(orrektiv mot dylika felkällor kunna knappast
erhållas på annat sätt än genom komplettering av den summariska
lönestatistiken medelst individualuppgifter, noggrant specificerade
efter yrkesspecialitet, ålder och anställningstid. Dylika uppgifter ha·
även vid vissa tillfällen insamlats av socialstyrelsen, och f. n. är under
slutförande en för 1936 års lönekommitt6 utförd gallska omfattande
undersökning av denna art.
Den tredje huvudgrenen av socialstyrelsens fortlöpande IÖllestatistik avser la1~tarbetare. Enligt den år 1910 uppgjorda planen för
ifrågavarande statistik skulle i första hand utarbetas en på uppgifter
om gällande ortslöner från landsbygdens kommunalnämndsordförande
grundad årsredogörelse för arbetartillgång, arbetstid och arbetslön inom Sveriges jordbruk. Denna summariska årsöversikt av löneläget
för tjänstefolk, statare och daglönare, sålunda så att säga jordbrukets
grovarbetare, borde kompletteras genom mera ingående lokal- och specialundersökningar. Bland sådana märkas särskilt trenne för åren
1911, 1920--":'22 och 1935-36, varvid individuella uppgifter om arbetstid och arbetslön (kontant och in natura) för samtliga under ett
tjänsteår anställda arbetare insamlades från ett större antal gårdar 1935-36, då undersökningen skedde i samband med tltredningen rörande minimilöner för jordbruksarbetare, från nära 4,000 egendomar
med c:a 27,000 arbetare. Att på denna väg få ett belysande tvärsnitt
genom näringsgrenens samtliga löntagargrupper visade sig särskilt
påkallat, enär sedan år 1929, efter beslut av Kungl. Maj:t på initiativ
av 1926 års besparingssakkunniga, uppgiftsinsamlingen till den årliga
lantarbetarstatistiken överflyttats från kommunalordföralldena till
hushållningssällskapens häradsavdelningar och i samband därmed antalet primäruppgifter reducerats från c:a 2,000 till omkring 400. På
grundval av ett så knapphändigt material kunde man möjligen följa
jordbrukslönernas utveckling under de år, då löneförhållandena voro
föga föränderliga, men under intryck av den senaste tidens hastiga
och olikformiga löneutveckling jämväl på landsbygden visade det sig,
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att den årliga lantarbetarstatistil{en behövde omläggas på bredare
och tillförlitligare grundval. Efter illitiativ av socialstyrelsen har så
också skett, då genom kungl. kungörelsen den 8 oktober t932 hushållningssällskapen ålagts att insalnla individuella löneuppgifter för
samtliga lantarbetare å ett antal för resp. olnråden typiska lantegendomar, motsvarande c':a 1/20 av samtliga bruknillgsdelar med över
10 ha ål{er. Lyckas mall realisera detta program, sl{ulle hädanefter
till den årliga lantarbetarstatistiken föreligga individuella uppgifter
från 4-5,000 gårdar nled 20-25,000 arbetare.
Nämnas må vidare, att socialstyrelsen jämväl utarbetar årlig lönestatistik för ett par andra betydelsefulla grupper av arbetare på landsbygden, nämligen skogsaT'betare och väg'arbeta1~e. Sistnämnda statistik, som grundas på UPl)gifter från samtliga vägdistril{t, har i år omlagts i anslutning till vägväsendets omorganisation. Skogsarbetarstatistiken inllebär närmast en på uppgifter från revirförvaltarna baserad
fortskrivlling av de lönesiffror, som erhållits genom en år 1916 framlagd specialundersökning. Behovet aven ny specialundersökning kan
i viss mån anses bliva fyllt genom en pågående undersökning av de
nordsvenska skogsbygdernas arbets-' och levnadsvillkor.
Härmed har lämnats en översikt av socialstyrelsens lönestatistik,
filen denna är ingalunda den enda, som utarbetas i vårt land, utan
dylik statistik sammanställes i betydande utsträckning dels av vissa
andra ämbetsverk och myndigheter, dels av privata organisationer och
företag.
Statistiska centralbyråns förnämsta bidrag till lönestatistiken har
givits genom att i samband med 1920 och 1930 års folkräkningar bearbeta självdeklarationerna och taxeringslällgderna för 1921, resp.
1931 ur inkomst- (och förmögenhets)synpunkt. På grundval av detta
material meddelas i folkräkningsberättelserna uppgifter rörande manliga och kvinnliga yrkesutövares medelinkomster saInt fördelning på
inkomstklasser inom olika yrkes- och åldersgrupper på landsbygden
och i städerna. Ehuru de båda fo1kräkningsåren kunna anses som i
prisavseende mindre normala år, äger ifrågavarande statistik, som omfattar omkring 3 milj. företagare, förvaltningspersonal och arbetare,
betydelse såsom en allmän bakgrund för ex. socialstyrelsens lönestatistik, vilken aldrig kan beräknas uppnå en sådall grad av fullständighet, framför allt icke beträffande de mindre företagen. Vidare kan
folkräkningens inkomststatistik genOlTI kombination med andra samtidigt insamlade data utbyggas ex. i familjesocial- och familjeekonoInisk riktning. - Svagheten i denna illkomststatistik ligger förnämligast däri, att den bygger på skattetaxeringar, vilka av flera skäl tendera att uppskatta de faktiska inkomsterna alltför lågt, framför allt
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när de härflyta ur rörelse, tillfälliga arbetsanställningar eller naturaförmåner. I fråga om löntagarnas inkomster har man visserligen ett
gott korrektiv i arbetsgivarnas på sistone utsträckta åliggande att till
taxerillgs1nyndighetema insända årliga löneuppgifter för sina anställda, låt vara att det härvidlag ännu finnes åtskilliga luckor, framför
allt i skyldighetens praktiska tillämpning. Det kunde emellertid förtjäna undersökas, om icke dessa löneuppgifter, vederbörligen kompletterade särskilt med hänsYll till de nu mycket knapphändiga arbetstidsuppgifterna, kunde tillmätas självständigt värde som lönestatistiskt primärmaterial.
Kommerskollegium har i enlighet med sin uppgift närmast betraktat arbetslönerna i deras egenskap av ett viktigt element i produktionskostnaderna. Den årliga industriberättelsen ger visserligen inga
upplysningar i detta avseende, men sådana föreligga dels i vissa specialundersökningar angående särskilda näringsgrenar, dels i tvenne för
åren 1913 och 1926 verkställda sammanfattande undersökningar
angående produktionskostnadernas fördelning på skilda kostnadselement.
Inom riltsfö1·säkringsanstalten föres ett register över samtliga kända
större och mindre arbetsgivare i landet. I och för fastställan.de av försäkringsavgifterna för de större arbetsgivarna (c:a 45,000 med i regel 5
eller flera arbetare) införskaffas årligen från varje sådan arbetsgivare
dagsverks- (eller tim-) och löneuppgifter medelst särskilda formulär.
Enligt gällande lag sl{all å ena sidan avlöning understigande 450 kronor (l: 50 kr. per dag) upptagas till nämnda belopp, å den andra
icke högre belopp redovisas än 3,000 kr~ per år. Särskilt maximeringen
minskar givetvis i väsentlig grad ifrågavarande årsuppgifters betydelse såsom kunsl{apskälla rörande faktiskt gällande arbetslöner.
Statens affärsdrivande verk ävensom vissa andra ämbetsverk med
stor underlydande personal meddela i sina årsberättelser mer eller
mindre fullständig statistik över befattningshavarnas antal och fördelning samt ibland även om avlöningsutgifterna. Lönestatistik i
egentlig mening förefinnes blott inom vissa förvaltningsgrenar, ex.
statens jänlvägars ballavdelning och maskinavdelning m. fl. avdelningar, som årsvis redovisa hithörande arbetares tidsförtjänster (i
S. J:s drifttjänststatistik och teknisk-ekonomisk redogörelse för banavdelningens verksamhet).
Beträffande kommunala verk och arbeten förefinnes lönestatistik
såväl för tjänstemän sonl för arbetare i de statistiska årsböckerna för
Stockholm, Göteborg och Malmö. För ett stort antal städer och orter
plägar en utförlig sammanställning av lönebestämmelserna i gällande
kollektivavtal årligen utgivas av Svenska kommunalarbetareförbun-
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det. I årsberättelsen för Svenska städernas förhandlillgsorg'anisation
meddelas för ett 40-tal orter uppgifter om de för övriga lönesatser
grundläggande grovarbetartimlönerna, varjämte sedan 1928 årligen
utarbetas och publiceras rätt utförlig statistik rörande de faktiska löneinkomsterna för olika grupper av komnlunalarbetare.
Vi ha härmed kommit in på arbetsgivare- och arbetarorganisationernas betydelsefulla insatser på lönestatistikens område. Syftemålet
med organisationernas statistik har varit direkt praktiskt, nämligen
att utröna, vilka arbetskostnader, resp. arbetsförtjänster å de särskilda arbetsplatserna ernåtts genom kollektivavtalens tidlöns- och
ackordssatser. Men detta problem har man sökt lösa efter ganska
växlande metoder.
Ser man först på arbetsgivareorganisationerna, ha åtskilliga av dessa
sedan sin tillkomst för c:a trettio år sedan beträffande sina resp. verksamhetsområden utarbetat lönestatistik, vilken kunnat vara antingen
en arbetskostnadsstatistik, utvisallde timförtjänsterna för de särskilda
arbetskategorierna inom olika fabrikationsgrenar vid resp. verk (ex.
Järnbruksförbundet, Sågverksförbundet), eller också en arbetaravlöningsstatistik, där indelningsgrunden varit arbetarnas personliga yrken och kompetens (ex. Sveriges verkstadsförening, Sveriges textilin,dustriförbund) eller slutligen en kombination av båda dessa synpunkter (ex. Pappersmasseförbundet). I fråga om sättet för lönestatistikens utarbetande kan detta antingen ske centralt på grundval av
insända individualuppgifter (ex. Verkstadsföreningen) eller också kan
sammanräkningen av de individuella arbetarnas förtjänster förläggas
ute vid de olika arbetsställena och förbundsstatistiken grundas på
efter visst schema avgivna sammandrag för varje särskilt företag (ex.
1. extilindustriförbundet,;.Järnbruksförbundet, Pappersmasseförbundet) .
Den centrala organisationen på arbetsgivaresidail, Svenska arbetsgivareföreningen, upprättade 1912 en särskild statistisk byrå, vilken
under följande årtionde utarbetade en årlig lönestatistik, som visserligen blott avsåg en del av föreningens medlemmar (med c:a 70,000
arbetare) nlen var synnerligen ingående och detaljrik. Enligt fornluläret skulle för varje särskild arbetare angivas födelseår, civilstånd,
yrkesslag och avlöningsfonn ävensom arbetsförtjänst under året på
ordinarie arbete (med uppdelning på tidlön och ackord) samt på övertidsarbete; ytterligare specifiserades individuella förmåner i kontant
och in natura, varjämte angåvos företagets kostnader för sådana kollektiva förmåner, som ej inräknades i arbetsförtjänsten, nämligen
sjukhjälp, olycksfallsförsäkring, arbetarpellsionering. m. m. Om en arbetare under året användes vid flt~ra olika slag av yrkesarbeten, skulle
uppgifter om arbetstimmar och arbetsförtjänster lämnas å särskilda
1
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rader beträffande vart och ett av de olik:a slagen av arbete. Den här
framträdande arbetskostnadssynpunkten ledde till en )}delarbetarstatistik:», som i betydande grad utökade det redan förut maktpåliggande
arbetet med ifrågavarande statistik.
Bland arbetsgivareföreningens delägare framträdde efter hand ett
visst nlissnöje med statistikeIl, vilket synes ha berott dels på de betydande kostnaderna för statistikens utarbetande och tidsutdräkten
för resultatens framläggande (c:a 1 ~ år efter redovisningsårets slut),
dels l)å farhågor för produktionsförhållandenas blottläggande genom'
en alltför detaljerad redovisning. Under år 1922 omlades denna löne-'
statistik, som i sitt slag torde varit den mest ingående, som framlagts
i vårt land, till en summarisk l(vartals- och efter hand årsstatistik,
vilken för arbetsgivareföreningens delägare (f. n. c:a 4,270 med över
350,000 arbetare) redovisar ungefär samma data, som i socialstyrelsens årliga lönestatistik framläggas med avseende på en något 100,000tal vidare krets av industriarbetare.
I vårt land ha ej blott arbetsgivareorganisationerna utan även
a1'betareorganisationerna tidi~t visat intresse att utröna. vilka arbetsförtjänster gällande arbetslöner möjliggjorde. Mell medan arbetsgivareorganisationerna l(unde bygga sin statistik direkt på företagens
arbetaravlöningsbokföring, voro och äro arbetareorganisationerna hänvisade att insamla löneuppgifter från sina medlemmar, varvid ofta
utnyttjas de anteckningar om arbetstid och arbetslön, som kunna
finnas på eller i de vid löneutbetalningen använda lönekuverten eller
-IJåsarna.

Äldst - med anor från 1890-talet - och mest .utvecklad är lö,nestatistiken inom Svenska metallindustriarbetarförbundet, där dell
f.. n . torde omspänna % av förbundets över 140,000 medlemmar.. Sedan år 1920 ha kvartalsvis insamlats löneuppgifter för varje särskild
arbetare och på grundval härav orts- och företagsvis uträknats gen.omsnittliga timlöner och totalinkomster per timme ill0m de yrkesoch åldersgrupper, vilka finnas angivna i gällande kollektivavtal. Efter liknande grunder ehUrtl i mindre omfattning utarbetas även
lönestatistik inom åtskilliga andra fackförbund, såsom Gjutareförbundet, Pappersilldustriarbetarförbundet, Träindustriarbetarförbundet, Typografförbundet m . fl. På grundval av material tillhandahållet
av vissa fackförbund har nyligen för 1936 års lönekommitte verkställts
en undersökning av årliga löneinkomsterna för c:a 28,000 arbetare
inom vissa utvalda yrkesspecialiteter.. - Nämnas lnå, att även de
under de senaste åren kraftigt utveckla.de tjänstemannaorganisationerna visat intresse för lönestatistik; särskilt gäller detta Svenska
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bankmannaförenillgen, Sveriges arbetsledareförbund och Industritjänstemallnaförbundet.
Landsorganisatiollen, till vilken äro anslutna 42 fackförbund med
tillhopa över 700,000 medlemmar, har visserligen icke upprättat någon
egen lönestatistik, men sedan länge i sina årsberättelser plägat tabellariskt redovisa, i vad mån förändringar ernåtts beträffande de i kollektivavtalen ingående bestämmelserna om tidlön, ackord ID. m., varvid
i fråga om tidlön beräknats, huru stor höjningen eller sänkningen
,rarit per vecka. På grund av lönesatsernas förut omnämnda växlande
karaktär i avtalen synes det dock ovisst, i vilken utsträckning man
härpå kan bygga någon mera rättvisande löneförändringsstatistik.
I det föregående ha anförts huvuddragen av den officiella och den
privata lönestatistikens utveckling och nuvarande läge i vårt land.
Innan man med utgångspunkt härifrån söker uppdraga vissa utvecklingslinjer för den närmaste framtiden, synes det vara lämpligt att något närmare undersöka, i vad mån härvidlag lärdomar kunna vara att
h,ämta från lönestatistikens utveckling i främmande länder under de
senaste åren. En genomgång av de särskilda ländernas statistiska
publikationer liksom Internationella arbetsbyråns översikter synes ge
vid handen, att på de flesta håll den officiella lönestatistiken befinner
sig på ett lägre plan än i vårt land. Detta gäller ex. om Frankrike och
Belgien, vilka på 1890-talet varit banbrytare för den moderna lönestatistiken. Mest att lära synes man ha av lönestatistiken i Förenta staterna, England, Tyskland och Danmark. Tiden möjliggör dock blott
att härvidlag anföra några huvuddrag.
I Förenta staterna finnes en rikt utvecklad lönestatistik' av såväl
officiell som privat natur. Inom denna senare må blott erinras om den
månatliga tim- och veckoförtjänststatistik, som sedan 1920 månatligen
publiceras genom den av vissa arbetsgivareorganisationer grundade
National Industrial Conference Board i New York. Den officiella löne,statistiken uppbäres främst av unione.ns socialstatistiska byrå, Bureau
of Labor Statistics i Washington. Denna utarbetar dels en årlig statistik över »fackföreningslöner» (union scale of wages), avseende sådana
orter och fack - i första hand byggnadsfacken i de större städerna - ,
där med hänsyn tillorganisationsförhållandena dylika löner kunna anses vara allmänt godtagna, dels vart annat år statistik över arbetsförtjänsterna inom flertalet viktigare grenar av storindustrien, erhållna
genom bearbetning för en viss avlöningsperiod av lönelistorna vid ett
antal representativa företag (i regel 20-30 % av samtliga). Ett tredje
och särskilt under de senaste åren kraftigt utvecklat huvudled i statistiken utgör den till arbetsmarknadsstatistiken anknutna månads-
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statistiken över löneutvecklingen, vilken för c:a 135,000 industriella
och andra företag meddelar antalet arbetare på lönelistorna, totala utbetalda lönebeloppet för en avlöningsperiod, samt genomsnittliga
veckoförtjänsten, allt uttryckt såväl i absoluta som i relativa tal. Nu berörda uppgifter avse ej lantarbetare, men rör sådana föreligga
tämligen regelmässiga uppgifter ända sedan 1866, vilka numera kvartalsvis offentliggöras av jordbruksdepartementet på grundval av uppgifter från skörderapportörer å olika orter.
Medan de senaste årens sociala omvälvningar i Amerika kraftigt
befordrat socialstatistikells utveckling, tycks motsatsen ägt rum i
England under inverkan av en nödt~ungen sparsamhet i fråga om den
civila statsförvaltningen. Ministry of Labour har sedan gammalt i sin
tidskrift månatligen publicerat uppgifter om överenskomna lönesatser
och förändringar i dessa, vilka sammanfattats till årliga översikter av
gällande tidlöner samt av lönefluktuationerna under året. Uppgifterna
avse även lantarbetare, för vilka i England minimilöner gälla sedan
1924. Till komplettering av dessa summariska data had~ man ett par
gånger (1886 och 1906-07) anordnat omfattande »lönerä1mingar»
(census of wages), avseende att på grundval av individuella uppgifter
utröna de faktiska löneinkomsterna inom så gott som hela näringslivet.
När det efter kriget g~llde att fortsätta dessa voluminösa och differentierade undersökningar,' skedde detta efter en mycket förenklad metod, som innebar att för ett urval av arbetsställen införskaffa uppgifter med avseende på en avlöningsvecka beträffande antalet sysselsatta arbetare och beloppet av utbetald avlöning, båda summorna »så
vitt möjligt» fördelade på manliga och kvinnliga arbetare samt på
vuxna och minderåriga. Dylika på arbetsgivarnas frivilliga samverkan
grundade undersökningar, för vilka redogörelser lämnats i knapphändig form i »Ministry of Labour Gazette», ha anordnats för åren 1924,
1928, 1931 och 1935, varvid sistnämnda år uppgifter erhöllos från c:a
76,000 arbetsgivare med 5,5 milj. arbetare. Karakteristiskt för den
engelska lönestatistikens nuvarande läge är, att man dragit sig för att
kombinera den fortlöpande statistiken .över de avtalsenliga veckolöIlernas förändringar med den officiella serien av indextal för levnadskostnaderna. En huvudanledning härtill uppges vara, att de till grund
för levnadskostnadsberäkningarna liggande hushållsbudgeterna betraktas som föråldrade och detta icke utan skäl, då de närmast avse
år 1904. Först i år har man gått i författning om anordnande aven
llY omfattande hushållskostnadsundersökning.
I Tyskland daterar sig den officiella lönestatistiken egentligen från'
tiden efter världskriget. En nära till hands liggande möjlighet var att
utnyttja de allmänt brukade kollektivavtalen till att upprätta en fort-
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löpande »tarifflönestatistik». För komplettering av denna erfordrades
dock en löneinkomststatistik, och för ernående aven sådan har man
sökt sig fram på olika vägar. År 1920 anordnades en större delen av
näringslivet omspännande »lönecensus», grundad på arbetsgivarnas
uppgiftsplikt och arbetarnas medverl{an i kontrollsyfte. På grund av
penningväsendets utveckling blev detta siffermaterial föråldrat redan
före publiceringen. När man år 1927 återupptog planerna på en officiell statistik rörande de faktiska arbetsförtjänsterna, tänkte man sig
en serie av lönestatistiska specialundersökningar, genom vilka man
under loppet av ett par år skulle successivt genomgå de i kollektivavtalsstatistiken redovisade näringsgrenarna. Medelst denna statistik,
som även grundades på uppgiftsplikt, åsyftade man att för vissa utvalda f.öretag för fyra (eller i vissa fall två) på varandra följande arbetsveckor införskaffa uppgifter rörande utgjorda arbetstimmar och
uppburen arbetsförtjänst för varje särskild arbetare i enlighet med
gällande kollektivavtals indelning efter yrkesgrena.r, åldersklasser och
löneförmåner. - Efter omvälvningen 1933 har den tyska lönestatistiken blivit mera svårgenomskådlig. Man har fullföljt tariffIönestatistiken, ehuru )}Tarifverträge» blivit »Tarifordnungen». Arbetsförtjänststatistiken har omlagts från individual- till gruppuppgifter. Sedan december 1935 ha kvartalsvis insamlats löneuppgifter från c:a
22,000 företagare (med c:a 2,5 milj. arbetare), vilka för en månad i
varje kvartal ange lönesumma, arbetarantal och utgjorda arbetstimmar, allt med fördelning på män och kvinnor samt på fack- och hjälparbetare. På grundval härav uträknas tim- och veckoförtjänster såväl
för nämnda grupper som för »die Gesamtgefolgschaft» inom en industri och för hela riket.
Går man slutligen till Danmark, karakteriseras lönestatistiken av att
nIan sedan år 1914 upphört att anordna särskilda statliga löneundersökningar och grundat den officiella lönestatistiken väsentligen på material, tillhandahållet av Dansk Arbejdsgiver- og Mesterfarening..
Detta ma~erial utgöres av sammandrag av från föreningens medlemmar kvartalsvis insända uppgifter rörande arbetstimmar och arbetsförtjänster vid tidlöns- och ackordsarbete för varje hos dem anställd
arbetare. Dessa sammandrag underkastas inom Statistisk Departement viss kontroll och offentliggöras därefter i »Statistiske Efterretninger» inom fyra eller fem månader efter 'utgången av resp. kvartal.
Härvid meddelas blott uppgifter om den genomsnittliga timförtjänsten, men i specialpublikationer för längre tidsperioder ha även fram'räknats vecko- och årsförtjänster samt över den officiella levnadskost- .
nadsindexen beräknats arbetsförtjänsternas reella värde vid olika tidpunkter. Ehuru arbetsgivareföreningens uppgifter, vilka f. n. omfatta
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drygt 140,000 arbetare, anses fullt representativa för större delen av
den danska industrien, har departementet lrompletteringsvis insamlat
material från företag, som icke äro anslutna till arbetsgivareföreningen,
särskilt statliga, kommunala och kooperativa. Vidare ha i kontrollsyfte verkställts lönestatistiska undersökningar, vartill materialet tillhandahållits genom vissa arbetarorganisationer. Vid ett par tillfällen
har också Statistisk Departement verkställt undersökningar om löneförhållandena för »privatfunktionrerer». Vidare företages även periodiska undersökningar rörande löneförhållandena för jordbruksarbetare.
Sedan 1923 utarbetas dock denna statistik genom »Det landökonomiske Driftsbureau», som i samband med sina undersökningar om
jordbrukets räntabilitet årligen insamlar löneuppgifter beträffande
lantarbetare på ett tusental gårdar.
De statistiska ut\recklingslinjer, vilka kunna skönjas i de särskilda
länderna, återspeglas även i de internationella strävandena att förenhetliga och standardisera lönestatistiken, vilka under de senaste åren
framkommit dels från Internationella statistiska institutet, dels och
framför allt från Internationella· arbetsbyrån iGeneve.
Arbetsbyrån började redan tidigt att utarbeta siffersammanställningar rörande löneförhållanden i olika länder, men nödgades härvid
konstatera, att de särskilda staternas lönestatistik företedde betydande olikformigheter i tekniskt och metodiskt hänseende. Arbetsbyrån sökte härvidlag åstadkomma större enhetlighet dels genom
byråns egen statistiska verksamhet med syfte att, i samarbete med
de särskilda ländernas statistiska ämbetsverk, skapa en internationellt
jämförbar statistik över löner, levnadskostnader, arbetslöshet m. ffi.,
dels genom byråns strävanden att åstadkomma en högre grad av enb.etlighet och standardisering inom de olika ländernas egen socialstatistik. Såsom ett led i dessa strävanden har internationella arbetsbyrån sammankallat socialstatistiker, utsedda av de särskilda medlemsstaterna, till expertkonferenser, av vilka den första hölls år 1923
och den femte för en månad sedan. Dessa konferenser ha ägnat särskilt intresse åt lönestatistiken, och redan vid 1923 års konferens antogs en resolution, innebärande att i varje land borde såvitt möjligt
årligen upprättas dels sammanställningar av gällande lönesatser, fastställda genom minimilönslagstiftning, kollektivavtal e. d., dels statistik
över faktiska arbetsförtjänster för vissa representativa tidsperioder,
dels indextal för reallöner, beräknade på grundval av indextal för
nominallöner och levnadskostnader. Vid sidan härav borde med vissa
nlellantider utföras allmänna löneundersökningar, avseende att på
grundval av företagens avlöningslistor utröna arbetsförtjänsterna för
olika yrkesspecialiteter, åldersgrupper ffi. m. Även vid 1925, 1926 och
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1931 års konferenser ägnades uppmärksamhet åt lönestatistiken, dock
framför allt åt reallönestatistiken och till grund för denna liggande
levnadskostnadsundersökningar. - De resolutioner, som antogos vid
nämnda expertkonferenser, har ur mera teoretisk-statistiska synpunkter behandlats vid Internationella statistiska institutets sessioner 1925
och 1927-28 och därvid i huvudsak vunnit gillande.
l\1edan man vid de fyra tidigare socialstatistiska konferenserna nöjt
sig med att antaga resolutioner till den kraft och verkan det hava
kunde, hade 1937 års expertkonferens till huvuduppgift att uppgöra
förslag till en mera bindande överenskommelse, avsedd att såsom ett
förslag till konvention föreläggas 1938 års Internationella arbetskonferens. Förebilden har uppenbarligen varit den 1928 antagna konventionen av ekonomisl{ statistik, men medan denna avser utrikeshandel,
företagsräkningar och industriell produktion, prisindextal m. m. och
sålunda täcker praktiskt sett hela området för den ekonomiska statistiken, hade nu i fråga om socialstatistiken ansetts lämpligt att ge
det för 1937 års expertkonferens framlagda konventionsutkastet en
nlycket begränsad räckvidd. Det skulle nämligen blott avse statistiken över nominallöner, icke de nära samhöriga frågorna rörande reallöner och sysselsättning. Enligt det ursprungliga förslaget skulle vidare
konventionen egentligen avse industriarbetarlöner, medan löner för
lantarbetare och privatanställda skjutits åt sidan, varjämte man velat
sätta lönesatsstatistiken likvärdig med löneinkomststatistiken. I båda
dessa avseenden lyckades expertkonferensen få ändring till stånd, varvid oppositionen främst utgjordes av representanterna för Förenta
staterna och de nordiska länderna, medan de engelska experterna höllo
igen av ratifikationshänsyn och de fransl{a ställde sig tämligen neutrala, måhända i anseende till sitt lands klena utrustn~ng i lönestatistiskt avseende; ombud för Tyskland och Italien uteblevo vid denna
konferens i motsats till de föregående.
I det av expertkonferensen slutligen antagna förslaget till konvention angående statistik över löner och arbetstid uttalas, att ehuru det
vore önskvärt, att alla medlemsstater utarbetade statistik över faktiska arbetsförtjänster och utgjorda arbetstimmar, det likväl ansetts
lämpligt att konventionen sk:ulle kunna ratificeras även av sådana
länder, som ej kunna uppfylla ett dylikt villkor. I överensstämmelse
nled denna N. F.-diplomatiska finess har konventionsförslaget uppdelats på tre avdelningar, vilka kunna ratificeras antingen tillhopa
eller var för sig, nämligen 1) statistik över genomsnittliga arbetsförtjänster och faktiskt utgjorda arbetstimmar och 2) statistik över tidlönssatser och normala arbetstimnlar, vartill fogats 3) statistik över
jordbrukslöner. I första avdelningen utsäges, att statistik över medel9 -
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förtjänster och utgjorda arbetstimmar skall utarbetas för de viktigaste grenarna av bergverl{s- och fabriksindustrien (inkl. byggnads'verksamhet) en gång om året och såvitt möjligt för kortare tidsperioder. Denna statistik: kan dock göras högst summarisk, ty i en följande
paragraf heter det, att denna medelförtjänststatistik skall åtminstone
'vart tredje år och helst oftare kompletteras medelst separata lönesiffror för arbetare av olika kön samt för vuxna OCll minderåriga. På
grundval av lönestatistiken skola vidare utarbetas löneindextal, utvisande tim- och ev. även veckoförtjänsternas fluktuationer. Vidare meddelas vissa regler för lönestatistil(ens avgränsning, innehåll och represelltativitet. Liknande föreskrifter lämnas även i avd. 2, som föreskriver, att på grundval av minimilönslagstiftning, kollektivavtalo. d.
statistik över tidlönesatser och normala arbetstimmar skall utarbetas
åtminstone en gång om året för representativa yrken och fack inom
bergverks- och fabriksindustrien, ävensom kalkyleras motsvarallde löIleindextal. I fråga om lantarbetare heter det i avd. 3, att statistik över
jordbrukslöner skall sammanställas åtminstone vartannat år, varvid
nattlraförmånernas värde specificeras, ävensom angives arten av och
källorna för meddelade löneuppgifter.
Konventionsförslaget åtföljes av ett förslag till rekommendation,
'vari först uttalas en önskan om att lönestatistik för privatanställda
och för arbetare inom handel och samfärdsel bör utarbetas såvitt möjligt lika orta som för industriarbetare. Vidare ifrågasättes, att åtminstone vart tionde år verkställes en lönecensus, varvid arbetarna skola
grupperas efter kön, ålder, yrke och arbetsförtjänst. Därpå heter det,
att uppgifter rörande totala lönesumman inom olika näringsgrenar
böra årligen samlnanställas, varvid såvitt möjligt skillnad göres mellan
arbetare och anställda. Slutligen uttalas önskemål om, att uppgifter
om löneinkomster per år skall sammansättas åtminstone vart tredje
år, liksom man även bör verkställa beräk11ingar angående relationen
mellan tidlönesatser och faktisl{a arbetsförtjänster.
Enligt beslut av arbetsbyråns styrelse vid sammanträde den 6-9
oktober 1937 har konventionsförslaget llppförts på dagordningen för
1938 års Internationella arbetskonferens, som sammanträder den 2
juni. Godtages förslaget av arbetskonferensen, skall det sedan ratificeras av de särskilda ill,edlemsstaterna. En ratifikation aven sådan
konvention skulle för Sveriges dell(nappast medföra några svårighete,r,
då lönestatistik av angivna slag redan här utarbetas, avseende även
lÖllesatsstatistik uppgjord på grundval av kollektivavtal, ehuru denna
ej hos oss tillmätts tillräckligt stort självständigt värde för att upphöjas till en periodisk statistik.
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Även om sålunda det internationella standardiseringsarbetet icke
anses direkt påkalla en omläggning av den svenska lönestatistiken,
jnnebär detsamma dock ytterligare ett skäl till de rörut anrörda, att
underkasta vår lönestatistik en allmän översyn. I en av Internationella
arbetsbyrån gjord sammanställning av olika länders lönestatistik betecknas den svenska årliga lönestatistiken som »midway statistics»,
halvvägs mellan andra länders summariska periodiska löneserier och
detaljerade specialundersökningar. Fördelen med det svenska systemet
anses vara, att det fortlöpande och alltså rör varje önskad tidpunkt
ger mycket av detaljer, Inen naclrdelen är, att det praktiskt sett nästan
omöjliggör anordnande av specialundersökningar av typen hel eller
partielllönecensus.
Denna tankegång överensstämmer i mycket med vad som inledningsvis anrörts såsom framkommet rrån intresserat håll i vårt land.
Det kan sålunda ifrågasättas, om det ej vore lämpligt att, med bibehållande av den sv'enska socialstatistikens grundsats att bygga på fri'villigt lämnade uppgifter, inom den årliga lönestatistilren söka genomföra en rationell klyvning. Å ena sidan skulle det särskilt ur konjunkturstatistisk synpunkt måhända vara önskvärt, att årsstatistiken omlades till kvartals- eller möjligen månadsstatistik och därvid förenklades till att endast avse antal arbetare, utgjorda arbetstimmar och:
utbetald lönesumma utan annan differentiering än att arbetarna uppdelades efter kön samt i vuxna och minderåriga. En dylik periodisk
lönestatistik kunde lämpligen samordnas med socialstyrelsens arbetsrrlarknadsstatistik, som ju sedan några år jämväl innefattar vissa uppgirter om utbetalda lönesummor. En sådan fortlöpande löne- och arbetstidsstatistik borde även tämligen onödiggöra den specialstatistik
rörande den raktiska arbetstiden inom näringslivet, som socialstyrelsen
närmast som ell sysselsättningsstatistik, sedan 1932 utarbetat för en
vecka i november.
Å andra sidan borde man, om ej årligen så ex. vart tredje eller vart
remte år, söka få till stånd en på individuella uppgifter baserad, möjligast omrattande och ingående »lönecensus», som kunde utvisa, hur
de särskilda näringsgrenarna och yrkesspecialiteterna vore uppbyggda
i löneavseende. Uteslutet vore ju ej att ansluta vissa av dessa löneräkningar till de allnlänna folkräkningarna med ty åtföljande kombinationsmöjligheter, ehuru det förefaller, som om dessa allt mera svällande nationalinventeringar redan nu hota att överskrida om ej stati-stil{maskinernas så statistikernas resorptions- och produktionsförmåga.
I vad mån en sålunda antydd rationalisering och utbyggnad av socialstyrelsens lönestatistik vore möjlig, beror dock ej blott på tillgången på medel och arbetsl{rafter inom verket, utan även på hur de upp-
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giftslämnande arbetsgivarna ställa sig till en dylik fortlöpande uppgiftsplikt. Särskilt större företagare torde dock numera ha inrättat sig
för en individualiserad periodisk lönebokföring efter kortsystem. Säkerligen skulle k:ompensation för ett eventuellt ökat skrivarbete kUllna
vinnas, om rationaliseringen kunde drivas därhän, att de avlöningsuppgifter, s~m ett företag nu har att avgiva till taxeringsmyndigheterna, ril{sförsäkringsanstalten, socialstyrelsen och sin egen fackliga organisation, kunde sammanföras eller åtminstone likriktas.
Detta leder tanken till att överväga, om ej den åsyftade rationaliseringen kunde utsträckas även till den privata lönestatistiken och en
viss )}samkörning» ersätta det nuvarande systemet - eller snarare bristen på system - , enligt vilket statistik av samma slag och delvis på
ensartat material utarbetas av ett flertal olika institutioner och organisationer utan inbördes samverkan. Försöl{ att åstadkomma dylikt
samarbete ha gjorts men strandat på den sekretess, som plägar anses
böra omsvepa löneförhållandena liksom andra ekonomiska ting, samt
på organisationernas benägenhet att betrakta sin egen statistik som ett
vapen i lönekampen. Nu synas docl{ förutsättningarna för ett samgående ligga åtskilligt bättre till än tidigare. Enligt samstämmiga uppgifter lära parterna numera i regel godtaga varandras statistik, helst
som siffrorna merendels bruka stämma rätt väl överens.
På lönestatistik lär man i vårt land lägga ned ett par hundra tusen
kronor per år, varav föga mer än 15 % komma på statens årliga statistik över arbetstid och arbetslön. Otvivelaktigt skulle man erhålla väsentlIgt bättre valuta för pengarna, om man, såsom för snart ett kvartsekel sedan skedde i Danmarl{, kunde uppdraga sådana lItvecklingslinjer för lönestatistiken, att de olika institutionerna och organisationerna
tillförsäl{rades de för dem nödiga detaljuppgifterna, medan på materialet i dess helhet uppbyggdes en lönestatistik med generell syftning,
tillgodoseende det allmännas behov av fortlöpande och fördjupad
orientering rörande inom landet rådande löne- och inkomstförhållanden och på samma gång i överensstämmelse med de lönestatistikens utvecklingslinjer, som framträtt i andra länder och särskilt i våra nordiska grannländer.
Amanuens B.. Helger: Det har kommit på min lott att för 1936 års lönekommitte utföra de lönestatistiska undersökningar, som byråchefen Nyström berörde i sitt inledningsanförande. Detta har gjort, att jag d.els har
blivit intresserad av denna fråga, dels också kommit att inse i vilka hänseenden vår aktuella lönestatistik uppvisar brister.
Om man skall lägga upp en rationell lönestatistik är det alldeles nödvändigt att göra klart för sig, vartill denna statistik skall användas. Byråchefen Nyström har redan i någon mån berört den saken, när han talade
om lönen dels som arbetsinkomst, dels som arbetskostnad. Detta är givet-
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vis två väsentligt skilda saker, som båda är intressanta ur olika synpunkter. Om möjligt bör man också med statistiska hjälpmedel söka belysa
båda dessa sidor. Man kan dock inte samtidigt och på samma sätt införskaffa uppgifter för bägge ändamålen.
Byråchefen Nyström har redan talat om olika slags lönestatistik, som föres
h.är i landet. Den viktigaste lönestatistiken är i alla fall socialstyrelsens fortlöpande statistik över timförtjänsterna inom industrien. Betraktar man
denna statistik ur de båda synpunkter, som jag nyss nämnt, finner man, att
den inte kan tillgodose de krav, som man har rätt att ställa, hur bra denna
statistik i många hänseenden än må vara. Vad först gäller arbetslönen så~
som inkomst, lider socialstyrelsens lönestatistik av den bristen, att den endast avser timförtjänsten, och timförtjänsten är inte mycket att bygga på,
när det gäller att bedöma storleken av arbetarnas årsinkomster och betydelsen härav för deras levnadsstandard. Man kan visserligen på grundval
av de uppgifter, som införskaffas i samband med uppgifterna om lönebeloppens storlek o. s. v., göra vissa .antaganden rörande arbetstidens längd
o. dyl., varifrån man kan räkna sig fram till ett genomsnittligt årslönebelopp för arbetarna, vilket i någon mån anger storleken av de individuella
löneinkomsterna, men de uppgifter, som man får in, är dock av sådant slag,
att det är ganska tvivelaktigt vad det är för siffror, som man egentligen
kommer fram till. Man får nämligen inte några uppgifter om antalet individer, som varit sysselsatta vid de enskilda företagen under året, utan man
får istället uppgifter om det genomsnittliga antalet anställda vid avlöningstillfällena, och det behöver ju inte alls vara samma individer, som varit
anställda, utan det kan växla i ganska stor utsträckning. Man sätter därför de utbetalda lönebeloppen i relation till ett arbetarantal, som man inte
riktigt vet vad det är för något. Detsamma gäller också om arbetstiden.
När man delar upp arbetstiden på detta fiktiva antal arbetare, vet man
inte heller vad det egentligen är för arbetstid, som man får fram.
Socialstyrelsens lönestatistik är alltså ur denna synpunkt mindre tillfredsställande, och tyvärr måste det nog sägas, att den inte heller är alldeles tillfredsställande, när man vill få fram lönen som arbetskostnad. Det
är visserligen mycket tacknämligt att få uppgift om genomsnittliga timförtjänster med fördelning på tids- och ackordslön o. s. v., men arbetskostnaden i egentlig mening är ju kostnaden för en bestämd arbetsprestation,
och om arbetsprestationens förhållande till arbetstiden har man inte någon
bestämd uppfattning. Det hindrar naturligtvis inte att man genom studium
av timförtjänsten kan få en ungefärlig föreställning om arbetskostnadens
växlingar, men det förefaller mig, som om man, när man vill studera
arbetskostnaderna, rent av skulle ha större utbyte av att gå till kollektivavtalen och de där fastställda lönesatserna, framför allt ackordspriserna.
Där får man nämligen priset för bestämda arbetsprestationer, och det
förefaller nlig, som om ett sådant studium som sagt skulle ge större utbyte
än den genomsnittliga arbetsförtjänsten per timme, då det är fråga om att
studera arbetskostnaderna och deras förändringar. Den nuvarande lönestatistiken kan alltså knappast ur någondera av de inledningsvis anförda
synpunkterna sägas vara fullt tillfredsställande.
Byråchefen Nyström berörde också en annan sak, som inte direkt hör
samman med lönestatistiken som sådan, men vartill de lönestatistiska uppgifterna nlycket väl kan utnyttjas, nämligen för konjunkturstatistiken,
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för ett studium av växlingarna i sysselsättningen, i utbetalda lönesummor
och i arbetstid. Kravet på erhållande av sådana uppgifter har gjort sig allt
mera gällande. De uppgifter, som nu införskaffas för detta ändamål av
socialstyrelsen, är otvivelaktigt ganska bristfälliga i många hänseenden.
Man bör därför undersöka, om man inte skulle kunna rationalisera lönestatistiken på ett sätt, som möjliggjorde ett tillgodoseende även av syftet
att kunna studera konjunkturväxlingarna.
När det nu talas om att man skall förenkla den nuvarande timlönestatistiken, bör ett nödvändigt villkor härför vara, att man på annat sätt
kan skaffa sig en uppfattning om arbetarnas årsförtjänst och en bättre
uppfattning härom än vad den nuvarande lönestatistiken kan ge. Det
bör enligt min uppfattning inte vara orimligt att försöka få dylika uppgifter i samband med de uppgifter, som arbetsgivarna årligen lämnar till
taxeringsmyndigheterna angående utbetalda löner till de anställda. Där
skulle man kunna få individuella uppgifter om årsförtjänsten för arbetare
i olika yrken, i olika åldrar o. s. v. Sådana uppgifter skulle göra det möjligt att upprätta en verklig årslönestatistik. Man skulle inte, som nu är
fallet, endast få en lönesumma i klump, som: man slår ut på ett visst
antal arbetare lned en viss antagen, genomsnittlig arbetstid, utan man
skulle kunna etablera verkliga statistiska serier, räkna medeltal vars innebörd kan bedömas o. s. v. Härigenom skulle man få en betydligt bättre
uppfattning om lönenivån och över huvud taget om hela arbetslönesystemets struktur än vad nu är möjligt. En sådan statistik behövde naturligtvis inte omfatta alla arbetare, vilket vore fullkomligt meningslöst, utan
man skulle välja ut ett representativt material. Man borde inte behöva
ta med mer än låt mig säga på sin höjd 100.000 arbetare. Redan detta
skulle vara i högsta laget. De erfarenheter, jag har från mina undersökningar för 1936 års lönekommitte, har visat mig, att det är ganska enkelt
att göra en bearbetning av sådana uppgifter, och kostnaderna härför behöver därför inte bli alltför stora. Jag skulle tro, att en bearbetning av
ett så pass stort material som 100.000 uppgifter per år inte behöver gå till
mer än högst 10.000 kronor per år, förutsatt att bearbetningen sker med
maskin. Även privatanställda skulle innefattas i denna statistik, och man
skulle på det sättet få en mycket förnämlig årslönestatistik.
Det är givet, att det för företagarna skulle innebära ett visst merarbete
att behöva lämna in·dividuella uppgifter om årsförtjänsten för ett urval av
arbetare och anställda. Detta bör man emellertid söka kompensera på det
sättet, att man förenklar de uppgifter, som för närvarande lämnas till den
löpande timlönestatistiken. En sådan förenkling är inte bara nödvändig
utan den är också önskvärd för att göra uppgifterna till timlönestatistiken
användbara för konjunkturstudier. För närvarande får man, som jag
förut nämnt, uppgift om medeltalet arbetare under året vid olika företag,
vilket gör, att man inte kan använda statistiken i någon större utsträckning för ett studium av växlingarna i sysselsättningen inom industrien.
Detsamma gäller i viss mån även de uppgifter, som man får angående
a.ntalet utgjorda effektiva arbetstimmar och arbetslönesumman, fastän
sistnämnda uppgifter naturligtvis är mera användbara. Det enklaste vore
nu, att man istället för att ta in dessa genomsnittssiffror finge exakta uppgifter för en bestämd avlöningsperiod. Man skulle alltså skaffa in uppgift
om antalet arbetare, som erhåller avlöning och som varit i arbete under

LÖNESTATISTIKENS UTVECKLINGSLINJE

109

en bestämd vecka (eller eventuellt annan avlöningsperiod) samt om antalet
arbetstimmar som de utfört, och om den utbetalda lönesumman. Finge
man sådana uppgifter för en vecka varje månad, skulle man i själva verket
kunna få fram en utomordentligt förnämlig sysselsättnings- och l(onjunk..
turstatistik. Dessa uppgifter skulle vara enklare att lämna för arbetsgivarna än de nuvarande, därför att om de senare ska lämnas fullständigt
och på ett samvetsgrant sätt, måste arbetsgivarna gå igenom varje avlöningslista under hela året för att räkna ut det genomsnittliga antalet arbetare vid avlöningstillfällena, de måste se efter hur detta antal fördelar sig på
män och kvinnor, på minderåriga och vuxna o. s. v. Största delen av detta
arbete skulle nu kunna bortfalla, och det hela skulle i stället förenklas på så
sätt, att uppgifter, som kan hämtas direkt ur avlöningslistorna, lämnas
med vissa mellantider för en bestämd avlöningsperiod åt gången.
Byråchefen Nyström föreslog eller i varje fall antydde, att man skulle
försök etablera ett samarbete mellan de olika privata och offentliga institutioner, som för närvarande sysslar med lönestatistik. För min del tror
jag mycket litet, rent ut sagt inte alls, på ett dylikt samarbete, därför att
de olika institutioner, som det här är fråga om, har olika syften med sin
statistik, och eftersom de har olika syften, måste primäruppgifterna i viss
utsträckning se ut på olika sätt, insamlas på olika sätt och bearbetas på
olika sätt. Jag tror det vore en stor olycka för lönestatistiken, om man
skulle försöka röra ihop detta i en enda kaka. Jag kan inte gå med på
att det danska systemet, som bygger på ett visst samarbete mellan den
danska arbetsgivarföreningen och Det Statistiske Departement, skulle vara
önskvärt eller lämpligt här i Sverige. Jag tror inte heller, att det skulle vara
nödvändigt. De primäruppgifter, som lämnas för den danska lönestatistiken, utgöres faktiskt av individuella löneuppgifter för varje arbetare vecka
för vecka året igenom. Så pass stor betydelse har inte timförtjänsten och
veckoförtjänsten enligt min mening, att man verkligen bör ge sig in på
att insamla ett sådant oerhört omfattande primärmaterial. Det kan vara
nödvändigt och önskvärt att göra det exempelvis för vissa fackförbund,
som vill följa variationerna i de individuella timförtjänsterna för bestämda
yrken vid en bestämd fabrik, alltså i syfte att använda dessa siffror vid
underhandlingar o. dyl., men det kan inte vara riInligt, att statsmyndigheterna ska ge sig in på en så pass detaljerad statistik. I själva verket
användes det danska primärmaterialet inte heller på det sättet, utan
man nöjer sig i allmänhet med det sammandrag, som man får från arbetsgivarna. Dessa sammandrag är nog bra, men jag tror, att byråchefen Nyström håller med mig om att det nätt opp viktigaste för en statistiker är
att ha primärmaterialet i sin hand. Det är i själva verket ett oeftergivligt
villkor att ha möjlighet att gå tillbaka till detta material för att där kunna
studera de individuella variationerna och för att kunna bedöma de siffror,
som man kommer fram till. Jag tror för min del, att det vore synnerligen
olyckligt, om det danska systemet skulle genomföras hos oss, såsom byråchefen Nyström tycktes vilja förorda.
Det skulle finnas åtskilligt att tillägga, men jag vill nöja mig med det
redan sagda. Det kan kanske senare bli anledning att återkomma.
Byråchefen Bertil Nyström: Jag har icke mycket att tillägga i anledning
av vad amanuensen Helger yttrat, ty våra uppfattningar sammanfalla
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till rätt -stor del. Vi äro sålunda ense om att man behöv.er få till stånd en
översyn och en rationalisering av den svenska lönestatistiken, och vi skilja
oss åt endast på ett par pu~kter.
Den första punkten är ifråga om den stora vikt, som amanuensen Helger
synes lägga vid årslönerna för arbetare. När man vid diskussioner med
andra länders statistiker framhåller, att vi lägga stor vikt vid arbetarnas
löneinkomst per år, bli de alltid förvånade och säga, att Sverige är ett
lyckligt land, där man lever stabilt och där man därför också kan räkna
med arbetslöner för år. Men i andra länder, där förhållandena äro än mera
rörliga, har årslönestatistiken tillmätts rätt ringa betydelse. Om man studerar främmande länders lönestatistik, skall man finna, att man där i
huvudsak rör sig med två begrepp, nämligen arbetsförtjänsten per timme
såsom grundläggande för arbetskostnaden och arbetsförtjänsten per vecka
såsom grundläggande för levnadsstandarden. Så är exempelvis fallet i
engelsk och amerikansk statistik. Löneinkomsten pr år har ju i vårt land
en viss tradition, och den böra vi icke gå ifrån, men man kan dock vara
tveksam om, huruvida man icke hos oss tillmäter årsförtjänsten alltför
stor vikt vid sidan av vissa andra medeltal, särskilt veckoinkolnsten.
Amanuensen Helgers yttrande om kollektivavtalen såsom lönestatistisk
primärkälla förvånade mig något. Om man sammanställer lönesatser från
kollektivavtalen och därav söker få fram en bild av den faktiska löneutvecklingen, måste resultatet bli felaktigt, framför allt därför att differensen
mellan den avtalsenliga och den faktiska lönen är mycket växlande inom
olika näringsgrenar och även inom samma bransch vid olika tidpunkter.
Kollektivavtalens lönebestämmelser i slutet aven avtalsperiod, under vilken de individuella lönerna äro i stigande skilja sig sålunda i högre grad
från de aktuella lönerna än förhållandet var strax efter avtalsuppgörelsen.
Jag blev också något överraskad över tanken att använda ackordssatserna
som underlag för arbetsförtjänststatistik. Jag erinrar mig, att en fackföreningsman en gång frågade mig, varför vi icke gjorde statistik över t. ex.
kostnaden för schaktning aven kubikmeter jord. Vid närmare undersökning visade det sig emellertid omöjligt att statistiskt sammanställa dylika
a-priser, ty jord och jord är icke detsamma, utan man fick variationer efter
svårighetsgrad på flera hundra p.rocent. I allmänhet äro ju ackordspriserna
så individualiserade, att det blir mycket svårt' att på grundval av dem
beräkna några arbetspriser av mera allmängiltig natur. Den, som känner
till hur löneförhandlingar försiggå, vet, att medan timlöner fastställas
någorlunda generellt, överlämnas bestämmandet av ackordspriser merendels
till förhandlingar på de olika arbetsplatserna. Ackordssatserna bli därför
skiftande på olika platser och ofta även varierande för olika arbetslag. Jag
måste därför anmäla min tveksamhet, huruvida det kan vara lnöjligt att
använda kollektivavtalens ackordssatser såsom lönestatistiskt primärmaterial.
Ett annat förslag, mot vilket jag också måste ställa mig litet tveksam,
särskilt därför att jag i annan egenskap haft anledning att praktiskt syssla
med saken, gäller möjligheten att lönestatistiskt uttnyttja arbetsgivarnas
uppgifter till taxeringsmyndigheterna. Denna uppgiftsskyldighet är visserligen noggrant angiven i taxeringsförordningarna, men granskar man de
avgivna uppgifterna, skall man finna, att de äro av mycket varierande beskaffenhet och skäligen ofullständiga. För lnin del tror jag, att den rätta
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vägen vore, som förut antytts, att man försöker gå tillbaka till de data,
som ligga bakom löneuppgifterna till taxeringsmyndigheterna liksom också
bakom löneuppgifterna till socialstyrelsen, till arbetsgivarföreningen o. s. v.,
nämligen till arbetsgivarnas egen avlöningsbokföring, och att man försökte få lönestatistiken uppgjord på grundval härav. Däremot tror jag det
skulle visa sig svårt att genomföra, att uppgifterna till taxeringsmyndigheterna lämnades i tillräckligt detaljerad form, särskilt vad angår den
arbetstid under vilken lönen intjänats. Det riktiga synes väl våra att utgå
från den primära handlingen, ett detaljerat lönekort eller dylikt, från vilket
man sedan genom enkel avskrivning kan få de olika uppgifter, som man
behöver för officiell och annan statistik.
En av grundtankarna i mitt inledningsföredrag var, att den nuvarande
årliga lönestatistiken skulle förenklas ungefär på det sätt, som amanuensen
Helger framhöll. Den bör utarbetas kvartalsvis eller kanske t. o. m. med
tätare tidsintervaller, men man bör söka kompensera den härigenom nödvändiggjorda förenklingen av detaljup'pgifter genom en särskild lönecensus,
grundad på individuella uppgifter för de särskilda arbetarna. Om den sistnämnda kan omfatta 100.000 arbetare varje år vill jag lämna osagt; det
blir närmast en anslags- och bearbetningsfråga. Det skulle också kunna
tänkas, att man nöjde sig med en dylik ingående undersökning exempelvis
vart tredje eller vart femte år.
I fråga om möjligheten av ett samarbete mellan olika organisationer och
institutioner ställer jag mig mindre skeptisk än amanuens Helger. Det
råder nämligen härvidlag ofta icke någon större skillnad mellan den lönestatistik, som utarbetas. Svenska arbetsgivarföreningens nuvarande lönestatistik använder nästan samma formulär som socialstyrelsen. Den egentliga skillnaden är, att den ena statistiken utarbetas för c:a 300.000, och den
andra för 450.000 arbetare. Det har på detta område för övrigt redan inletts samarbete mellan arbetsgivarföreningen och dess yrkesförbund å ena
sidan samt socialstyrelsen å den andra, och det förefaller ingalunda otänkbart, att man kan ytterligare utvidga detta samarbete.
Slutligen skulle jag vilja säga, att det förefaller mig, som om amanuensen
Helger hade en något förenklad syn på den danska lönestatistiken. Denna
består icke endast av dessa enkla timlönesiffror, som publiceras i »Statistiske Efterretninger», utan Statistisk Departement utför också specialundersöknirigar på grundval av det av danska arbetsgivarföreningen tillhandahållna primärmaterialet, varvid man redovisar vecko- och årslöner
samt lönernas spridning m. m.
Ett förtroendefullt samarbete förutsätter givetvis, att den statistikutgivande institutionen beredes tillfälle utöva nödvändig kontroll och därför äger tillgång till själva primärmaterialet. Trots alla de statistiska finesser, som man för närvarande kan tillämpa, beror statistikens värde dock i
sista hand på hurudant primärmaterial man förfogar över.
Amanuensen B. Helger: Gentemot byråchefen Nyström vill jag framhålla, att jag tror det är nödvändigt få till stånd en årlig årsförtjänststatistik för arbetare. I synnerhet om man skall lägga om och förenkla den nuvarande timlönestatistiken, måste vi få en årslönestatistik varje år. Annars
är det lika bra att allt får fortgå som hittills, eftersom den nuvarande lönestatistiken i varje fall ger vissa upplysningar om årsförtjänstens storlek.
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Vad beträffar möjligheterna till s. k. samarbete, har jag redan sagt min
mening och behöver inte ta upp den frågan ytterligare. Jag tror som sagt,
att det danska exemplet inte bör följas. Jag vet mycket väl, att uppgifterna
i den danska lönestatistiken kan utnyttjas för årslönestatistik, fördelningstabeller och över huvud taget vad man önskar, men jag tycker, dels att
fördelningstabeller inte är så alldeles nödvändiga, då det gäller timförtjänsten, dels att det är en onödig omväg att behöva inhämta uppgifter
om arbetslönen vecka för vecka för varje arbetare året om för att man skall
kunna göra upp statistik över årsförtjänsten. Det vore avsevärt mycket
enklare, om man kunde få direkta uppgifter om arbetarnas årsförtjänst
genom arbetsgivarna i samband med uppgifterna till taxeringsmyndigheterna. Jag vet också, att detta kan gå för sig. Vid den löneundersökning,
som jag utförde åt 1936 års lönekommitte, var det ett av de medverkande
fackförbunden, som inte hade sina löneuppgifter i sådan form, att man
på grundval därav kunde räkna sig till årsförtjänsterna. Detta förbund
skickade då ut ett frågeformulär till sina avdelningar, på vilket formulär
avdelningarna skulle lämna individuella uppgifter om medlemmarnas årsförtjänst under år 1936. Dessa formulär skickades sedan tillbaka till
fackförbundet väl ifyllda med alla de uppgifter, som vi önskade om arbetarnas årsförtjänst, ålder, yrke och anställningstid m. m. ·Vid en närmare
granskning av formulären befanns det, att en hel del av dem, inte alla
men en hel del, hade blivit ifyllda på resp. brukskontor. Man fick här just
de uppgifter, som man skulle önska för en allmän årslönestatistik. Det
blir därför sannolikt inte så förfärligt svårt att få sådana uppgifter. Arbetet
behöver inte bli så betungande, Oln man nöjer sig med ett urval av företag
och ett urval av arbetare och gör undersökningen representativ. Jag vill
emellertid understryka ännu en gång, att man måste göra en årlig sådan
statistik, ty i annat fall är det bättre, att socialstyrelsen får förfara som
hittills.
Byråchefen Bertil Nyström: I anledning av vad amanuens Helger nu
yttrat, vill jag blott erinra om, att jag också framhållit, att det kunde vara
önskvärt få en årlig löneräkning på grundval av individuella uppgifter. Det
är, som det brukar stå i berättelserna, mera av .arbetstekniska och ekonomiska skäl, som man kanske skulle nödgas inskränka sig till detaljerad
lönestatistik med vissa mellantider. Något sådant förefaller mig icke heller
alldeles olämpligt, ty förändringarna i lönestrukturen pläga ju icke vara
så stora. Om man t. ex. i Amerika kan nöja sig med detaljerad lönestatistik
vartannat år, skulle vi kanske också kunna det, men kan man få en årlig
sådan statistik, har jag naturligtvis ingenting däremot.
Vad amanuensen Helger yttrade nu sist om brukskontorens medverkan
bekräftar vad jag förut framhållit, nämligen att man icke behöver gå till
taxeringsuppgifterna för att få individuella uppgifter, utan kanske bättre
får dem direkt från arbetsgivarna.
Förste aktuarien Å_ Twengström: Beträffande det spörsmål, om vilket
byråchefen Nyström och amanuensen Helger här i viss mån tvista nämligen frågan om rationalisering av uppgiftslämnandet till den svenska
lönestatistiken - skulle jag vilja säga, att jag tror, att det icke är möjligt
att komma så långt, som byråchefen Nyström hoppas, men icke heller så
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kort, som amanuensen Helger fruktar. Jag vet nämligen, att det finns vissa
möjligheter att åstadkomnla en rationalisering genolu en inventering i samordnande syfte av de olika primäruppgifter, som lämnas till statliga och
privata institutioner. Uppgiftslämnarna ha otvivelaktigt rätt att kräva,
att statistikerna tillse, att de uppgifter staten begär i möjligaste mån anpassas efter de data, som den egna fackorganisationen behöver. På den
vägen kan lnan nå vissa ej alldeles oväsentliga resultat i fråga om förenkling av det statistiska uppgiftslämnandet, som f. n. i rätt hög grad betungar de svenska arbetsgivarna. En dylik generalinventering är det, som
byråchefen Nyström i främsta rumnlet vill ha till stånd i fråga om lönestatistiken. Delvis har denna tanke redan förverkligats genoln att samarbete i sådant syfte inletts mellan socialstyrelsen och vissa arbetsgivarorganisationer.
En annan viktig omständighet i fråga onl lönestatistikens rationalisering
gäller frågan om uppgiftsplikt bör införas eller ej. Om de lönestatistiska
uppgifterna liksom hitintills alltjämt skola vara frivilliga, innebär detta
i själva verket att kostnaderna både för staten och för näringslivet som
helhet betraktat bli större, än om uppgiftsplikt infördes - begränsad till
de företag, som av socialstyrelsen anmodas lämna uppgifter. För min del
anser jag därför, att tiden nu är inne, att låta uppgiftslämnandet till lönestatistiken från att ha varit frivillig bli belagt med uppgiftsplikt. Då kan
nlan också minska kravet på omfattningen av de uppgifter, som man
måste införskaffa för att kunna skapa en representativ lönestatistik.
Byråchefen Bertil Nyström: Jag instälnmer till fullo i vad förste aktuarien
Twengström yttrade om behovet av översyn av de många olika löneuppgifter, sonl nu' skola lämnas till olika håll. Däremot måste jag ställa mig
tveksanl till tanken, att man borde lämna den svenska socialstatistikens
gamla grundsats om arbetsgivarnas frivilliga medverkan. Det har ju i alla
fall lyckats att komlna rätt långt med bibehållande av denna grundsats.
Socialstyrelsens lönestatistik omfattar ju numera närmare 450.000 arbetare.
Frivillighetens grundsats tillämpas i England och Amerika, medan man i
Tyskland bygger på systemet med obligatoriskt uppgiftslämnande. Men
jag tror icke, att man i Tyskland kommit längre genom tvång än man i de
anglosachsiska länderna kommit på frivillighetens väg. Man får komma
ihåg, att även Oln man på grund av frivillighetsprincipen riskerar att ej få
med ett eller annat företag även bland de större, har man i stället lättare
att medelst förtroendefullt samarbete få uppgifter av högre kvalitet. Detta
utesluter givetvis icke, att frågan om obligatorisk uppgiftsplikt kan tagas
under övervägande.
Amanuensen Bil Helger: I anslutning till vad byråchefen Nyström sist
sade skulle jag vilja fraInföra en ide, som jag tänkt på ganska länge, nämligen att Juan borde försöka låta uppgiftslämnarna se resultatet av den
statistik, vartill de lämnar uppgifter. En stor del av dem vet inte mer om
denna statistik än vad som framgår av det formulär, som de själva fyller
i, och det är klart, att under sådana förhållanden blir deras intresse inte
särdeles stort. Om man kunde finna någon rimlig och inte alltför dyrbar
form att låta samtliga uppgiftslämnare få någon liten inblick i resultatet
av bearbetningen av deras uppgifter, tror jag mycket skulle vara vunnet
för att öka deras intresse.

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde den 2 december 1937

Ordförande: Riksbankschefen I R o o t h.

Till styrelse för år 1938 valdes: försäkringsdirektören I. Sjögren,
ordf., ingenjör O. Falkman, statssekreterare D. Hammarskjöld, generaldirektör S. Hansson, bankdirektör G. Lagercrantz, professor
B. Ohlin, riksbankschefen I. Rooth och banl{direktör J. Wallenberg.

Professor H. Nial inledde aftonens diskussioll över ämnet:

Nya lagregler angående aktiebolags rätt
att utdela vinst?
Aktiebolagslagstiftningens uppgift är att, såvitt det över huvud
taget ankommer på lagstiftningen, 11tforma vår viktigaste företagstyp,
aktiebolaget, så att ,den på bästa sätt kan tjäna det enskilda företagets
verksamhet och hela vårt näringslivs stadga och utveckling. Med hänsyn härtill är det givet, att aktiebolagslagstiftningen mer än de flesta
andra lagstiftningar fordrar insatser icke blott av jurister utan också
av den ekonomiska sakl{unskapen, den praktiska och den teoretiska.
Lagberedningen, åt vilken arbetet med aktiebolagslagstiftningens reformering är allförtrott, har visserligen tillgång till särskilda sakkunniga lned framstående afiärsekonomisk erfarenhet. Men det är naturligtvis utomordentligt värdefullt att få de viktigare frågorna så allsidigt belysta som möjligt från olika erfarenhetsområden och ur olika
synpunkter. Det har därför varit en stor glädje för mig att i denna
eminent sakkunniga församlillg få inleda en diskussion rörande en av
de aktuella reformfrågorna, och jag vågar hoppas, att de tankegångar,
som jag kommer att framlägga, under den följande ·diskussionen skola
bli kompletterade och l{ritiskt belysta. När jag uttalar den förhoppningen, ligger också däri, att vad jag här kommer att säga naturligtvis
10 -

Nationalek. För. Förh. 1937.

116

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN 2 DECEMBER 1937

icke betecknar några som helst defillitiva ståndp'unkter vare sig fråll
lagberedningens eller från min egen sida, och ännu mindre får Ulan
tillvita någon av lagberedningens ekonomiskt sakkunniga någon skuld
till mina uttalanden.
Det problem, som här skall diskuteras, är i vad lnån ett aktiebolags
rätt att utdela vinst bör begränsas genom lagstiftningen. Med vinst
menar jag då överskottet, sedan man beräknat täckning för aktiekapital och skulder. Jag förutsätter alltså, att vinstbegreppet är klart,
och jag lämnar i det följande åsido de många mycket viktiga och
svåra frågor, ·som hänföra sig till sättet för beräkning av vinsten,
alltså frågor om balansvärdering, om avskrivningar, om dolda reserver o. s. v. Jag gör icke detta därför, att dessa frågor piå något vis
skulle vara andrahandsirågor, utan helt enkelt av tidsskäl. Jag förmodar emellertid, att ingenting hindrar den, som Ullder diskussionen
vill taga upp någon av dessa frågor, att också göra det.
Om lagstiftningen uppställer begränsning av aktiebolags rätt att
utdela sin vinst, är allledningen därtill, att lagstiftningen vill verka för
bolagets konsoliderillg. Med konsoliderin'g mellas därvid icke blott ett
befästande av bolagets ekonomiska ställning genom skapande av reserver för mötande av kriser utan också ett sådant stärkande av ställIlingen, att ak:tiebolaget kan följa med i den ekonomiska 11tvecklingen
genom att åstadk·omma de moderlliseringar och den utveckling, som
är nödvändig för att bolaget sl{all hålla sig uppe i den hårda konkurrensen, ,där stillastående betyder tillbakagång.
Man kan göra den frågan, om det över huvud är lagstiftningens
uppgift att lägga sig i aktiebolagens konsolidering. Är det icke bolagets och dess delägares ensak, om de vilja använda vinsten till företagets konsolidering och utveckling eller om de vilja dela ut den, lika
väl som det är den enskilde företa.garens ensak hur han vill anv"ända
vinsten på sin rörelse?
Men även om man anser det självklart, att en enskild rörelseidkare
bör få disponera sin vinst hur han vill, måste man dock erkänna, att
saken ligger annorlunda till beträffande al<.tiebolagen. Redan den omständigheten, att aktiebolaget i motsats till andra företagsformer icke
har någon personlig ansvarighet för skulderna ut~n att dessa endast
kunna göras gällande mot företaget såsom sådant, mot dess tillgångar,
nödvändiggör en särs~ild reglering av aktiebolagets rätt att disponera
sina vinster. Detta sker som bekant i första hand genom regler angående aktiel\:apitalet. Varje aktiebolag skall Ila ett aktiekapital, ellligt
svensk rätt minst 5.000 kronor, och för detta kapital skall SOUl sagt
finnas täckning liksom för skulderna, innan det kan bli fråga om
någon utdelningsbar vinst. AI<.tiekapitalet är alltså en säkerhetsmargi-
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nal, som är avsed·d att motsvara den personliga ansvarigheten hos
andra företagsformer. 'Terklighetell bakom denna säkerhetsmarginal
kan emellertid vara mer eller mindre tvivelaktig. Alla värden äro obeständiga. I(onjunkturer och lnarknadsförhållanden och därmed också
värdet på bolagets tillgångar skifta som dag och natt. En fabriksanläggning, som ena dagen framstår sonl värdefull och räntabel, kan
genom en konjunkturnedgång eller genom en ny uppfinning eller eljest
genom konkurrensförhållande o. dyl. förlora sin räntabilitet och sitt
värde. Därmed kan bolaget stå på huvudet, både aktiek:apitalet och'
mycket mera till kan vara borta. Redan hänsyn till fordringsägarnas
säkerhet kräver därför, att man uppställer vissa regler, som förmå
aktiebolagen att i god tid lägga upp vissa reserver för att möta kriserna.
Det är emellertid icke endast aktiebolagets säregna juridiska struktur i avseende å ansvarigheten för skulderna, som pål{allar särslcilda
regler rörande bolagets finansiering. Även om man ser på delägarnas
förhållande till företaget, står aktiebolaget i viss mån i en särställning. Andelarna i ett aktiebolag äro i en grad, som saknar motstycke
beträffande andra företagstyper, förenlål för omsättning och spekulation, och därnled följ-er rislcen, att inflytandet över ett aktiebolag
kommer i händerna på personer, som mer eller mindre utpräglat ha
karaktär av kortidsspekulanter och som se sitt förnämsta intresse i
att på k:ortast möjliga tid taga ut största möjliga 11tdelning ur bolaget
utan hänsyn till dess framtida bestånd och utveckling.
Slutligen får man icke se frågan om aktiebolagens konsolidering
enbart ur de privata rättsägarnas, aktieägarnas och fordringsägarnas,
synpunkter. För nutidens mera socialt färgade uppfattning är icke ett
ekonomiskt företags enda uppgift att tjäna pengar åt sina delägare,
utan företaget skall också vara ett tjänligt led i näringslivet i dess
helhet, vara till nytta för samhället. Detta gäller i alldeles särskilt
hög grad aktiebolagen, vilka genom sin storlek och sin utbredning och
genom sin behärskning av väsentliga delar av produktionsmedlen och
hela den ekonomiska apparatell spela en så framträdande samhällsekonomisk roll. Hur starkt det alllnännas intresse är engagerat i aktiebolagsväsendet ser man jll, när ett stort aktiebolag gör bankrutt. Då
brul{ar nu för tiden vanligen det allmännas mellankomst påkallas för
att lindra följderna av katastrofen. Icke minst de stora grupperna av
anställda, arbetare och tjänstemän, hos al{tiebolagen ligger ju numera
samhället varmt om hjärtat. Men det är också ett allmänt samhällsekonomiskt intresse, att aktiebolagen äga den styrka, som erfordras
för att de skola kunna såvitt möjligt stå emot kriserna och bära den
in,dustriella och ekonomiska utvecklingen framåt. Man får icke heller
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förbise, att statens och nlånga kommuners ekonomi ~r starkt beroende
av de skatter, som inflyta från aktiebolagen, och det är därför också
a.v vikt, att bolagen under goda tider stärka sin ställning så, att de
kunna bära sin del av sk:attebördan under de onda tiderna, när det allmännas utgifter för arbetslöshetshjälp o. dyl. stiga. Kan ett företag då
icke bära sin del av skattebördan kommer denna att så mycket tYl1gre
belasta de företag, som verkligen stå sig, eller de enskilda medborgarna.
Redan vår nu gällande aktiebolagslag har tagit en viss hänsyn till
konsolideringsintresset genom stadgandet, att vissa avsättningar skola
göras till en reservfond, närmare bestämt så att av årsvinsten, efter
avdrag för vad som erfordras för att täcka förlust från föregående år,
skall avsättas minst 1/10 till reservfond, intill dess denna uppgår till
1/10 av aktiekapitalet. Det kan väl ifrågasättas, huruvida icke den
konsolidering, som på det sättet framtvingas av gällande lag, är alldeles för blygsam för nutida förhållanden. Utrikes är det mycket vanligt, att man icl{e får stanna med avsättningarna till reservfond redan
när fonden uppgår till 10 % av aktiekapitalet. Man har sådana siffror
som 20, 25, 33 lis eller t. o. m. i några fall 50 %. Den sistnämnda siffran ha vi som bekant b·eträffande banker. Vår bolagspraxis har ju icke
heller strängt stannat vid de lagstadgade 10 %. I synnerhet förr var
det vanligt, att man avsatte mycket större reservfonder. Numera
kanske detta sker mera sällan, därför att man i stället avsätter till iria
dispositionsfonder, men fortfarande visar statistiken, att reservfonden
i genomsnitt utgör omkring 16 % av aktiekapitalet. Om man skulle
vilja höja siffran till exempelvis 20 eller 25 %, kan nlan emellertid
tänka sig att såtillvida göra regeln mjukare, att när man kommit upp
till 10 % av aktiekapitalet, de årliga avsättningarna minskas exempelvis till 5 % av årsvinsten. En regel med ungefär den innebörden har
man exempelvis i Danmark.
En reservfond, som tjänar till förstärkning av den i aktiekapitalet
liggande säkerhetsmarginalen, är av förut utvecklade skäl påkallad. En
viktig fråga, som skulle vara det väsentliga i ·detta föredrag, är emellertid, om man över huvud taget kan nöja sig med en konsolidering
enbart efter dessa traditionella principer. Är det över huvud rationellt
att ställa den tvungna fonderingen i relation endast till aktiekapitalets storlek? Visserligen står aktiekapitalet naturligtvis ofta i ett
något så när rimligt förhållande till bolagets rörelse, till dess omslutning och dess skuldsättning, och i sådana fall verkar regeln om en
reservfond, bestämd med hänsyn till aktiekapitalets storlek, i allmänhet på ett riktigt sätt. Men det finns ingen garanti för att aktiekapitalet är bestämt på ett ändamålsenligt och betryggande sätt. Tvärtom
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förekommer icke så sällan, att ett aktiebolag med ett litet aktiekapital
driver en omfattande rörelse och ikläder sig stora skulder. Det fralTIstår obestridligen såsom besynllerligt, att lagen i sådana fall endast
kräver avsättning av ett belopp, som är beräknat i förhållande till
detta ringa aktiekapital, medan lagen tvingar ett annat bolag, som
driver precis samma rörelse i san1ma omfattning mell som har ett riktigare, d. v. s. ett större aktiekapital, att göra större avsättningar. Det
rationella måste väl vara, att ett företa.g, som arbetar med relativt
stora sklllder, d. v. s. med stort främmallde kapital i förhållal1de till
,det egna, gör större fonderingar än det bolag, som arbetar huvudsakligen med eget kapital. Det är klart, att ell stark skuldsättning gör
företaget mindre solitt, mindre fritt och självständigt och mera på, verkbart av kriser, då skulderna kunna sägas upp, och då i var1e fall
den oelastiska belastni11gen med ell fix ränta kan vara riskabel för
företagets bestånd.
I Sverige torde denna fråga först Ila llppmärksamlnats å Kooperativa förbundets kongress år 1932. Då beslöt förbundet avlåta en skrivelse till Kungl. Maj:t i frågan, vari förordades en lagstiftning angående kapitalbildning och vinstdisposition i aktiebolag och ekonomiska
föreningar, i anslutning till den praxis, som tillämpades inom Kooperativa förbundet. På grundval härav har sedermera från kooperativt
håll vid ett p,ar tillfällen framlagts förslag till frågans reglering. Senast
skedde detta av direktör Albin Johansson i ett föredrag vid Arosmässan i höst, vilket nu föreligger i tryck och heter »Synpunkter på
ekonomiska konjunkturer». Innebörden av direktör Johanssons för~
slag är att vinstutdelning utöver 5 % på aktiekapitalet bör tillåtas
endast om summan av bolagets skulder icke överstiger värdet av
bolagets likvida tillgångar. Såsom likvida tillgångar l1ämnas i förslaget l) kassa, 2) fordringar hos banker, stat och lcommun, 3) guldkantade obligationer, 4) fordringar mot säkerhet i fastighetsinteckningar inom 2/3 av taxeringsvärdet för fastighet i stad och inom 1/2 av
taxeringsvärdet för fastighet på landet, samt 5) egna fastigheter till
ett värde motsvarande 2/3 av taxeringsvärdet för fastighet i stad och
1/2 av taxeringsvärdet för fastighet på landet.
Det är otvivelaktigt en stor förtjänst av Kooperativa förbundet och
dess energiske och skicklige verkställande direktör att ha fört fram
denna viktiga fråga i den offentliga diskussionen. Säkerligen har också
det framlagda förslaget sina förtjänster, men jag ~ror dock för min
del, att det för de vanliga privata alctiebolagen icke innefattar den
ändamålsenliga lösningen. Först och främst förefaller det knappast
riktigt att göra fonderingsfrågan beroende av bolagets innehav av
sådana likvida tillgångar, som här förutsättas. Bortsett från att be..
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stämmandet av vil1{a tillgångar som äro likvida icke gärna kan undgå
att bli rätt godtyckligt, är det nämligen alls icke givet, att det är den
sundaste och lämpligaste placeringen för ett aktiebolag att lägga sig
till lned just sådana likvida tillgångar. Vi ha vissa lik:viditetsregler
för banker, och beträffande denl kan det vara naturligt, ty vid kriser
bli ju bankerna ofta utsatta för plötsliga och våldsamma kapitalallspråk. För ett företag, SOIU icke driver in- och utlåning av l{apital,
är det däremot säkert riktigast, att nledlen i allmänhet placeras på det
sätt, som bäst tjänar själva rörelsen. Det kan, menar jag, vara ett
brott emot sund företagsekonomi att placera överskottsmedel i pengar
eller i fastigheter i stället för att exempelvis lägga ned dem i en modernare maskinell utrustning. I(ooperativa förbundets förslag skulle
emellertid l{unna tänkas ibland locka företagen att göra sina place.ringar på det förstnänlnda sättet.
Det förefaller ,ridare, som om regeln skulle ,drabba ojämnt på ett
icke rationellt sätt. Om ett bolag Ilar fullt tillfredsställande aktieIcapitai och reservfond och en icke särskilt stor skuldsättning, måste
man beteckna dess finansiering såsoln tillfredsställande, men bolaget
skulle ändå drabbas av utdelningsbegränsning för den händelse det
icke hade »likvida tillgångar». Detta skulle bli fallet exempelvis för
ett industriföretag eller ett handelsföretag, vars tillgångar till väsentlig ·del består av maskiller, av lager, av fordringar på kunder o. s. v.,
vill{a icke äro likvida tillgångar i Kooperativa förbulldets mening.
Att onödigtvis och på ett ojämnt sätt strypa vinstutdelningsrätten är
farligt. Aktieägaren, som står betydande risker, behöver stimulans av
utsikten att inom icke alltför avlägsen framtid få en utdelning, vilken
innefattar inte bara vanlig ränta -utan också en riskpremie. Ett förbiseende därav resulterar lätt i svårigheter för finansiering ·och företagsamhet inom de områden det gäller. Å andra sidan ger förslaget
utdelllingsfrihet i fall, då skuldsättningen är stor och kanske företagsekonomiskt sett mycket illa anordnad, ocll då aktiekapitalet och
reservfonden äro små. Under förutsättning endast att bolaget har
likvida tillgångar, som svara mot sklllderna, får bolaget rätt att dela
ut vartenda öre av sin vinst. Om man över huvud taget verkligen vill
arbeta för bolagens konsolidering, förefaller detta vara irrationellt, så
mycket mer som dessa likvida tillgångar när som helst kunna gå ifrån
bolaget, a.nvändas till utdelning eller omvandlas till andra tillgångar,
varigenom hela den eftersträvade konsolideringen i ett enda slag
spolieras.
Den sistllämnda omständighetell, att alltså en regel, som endast
anknyter till förhållandet mellan skulderna å ena. sidan och tillgångar
av visst slag eller l(anske tillgångar över huvud taget å andra sidan,
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icke leder till något bestående resultat, därför att tillgångarna kUllna
gå ifrån b'olaget när SalU helst, pekar på att lösningen av denna fråga
bör sökas på annat sätt, nämlig~en i en regel, som i stället räknar med
skuldernas förhållande till ·det i bolaget bundna ka.pitalet, d. v. s.
aktiekapital och reservfond. Den vägen har också beträtts aven norsk
kommitte, som i somras lagt fram ett förslag, såvitt jag vet det första
lagförslag, som någonsin har publicerats i frågan. Enligt detta förslag
skall varje bolag ha en reservfond, som motsvarar minst 1/5 av aktiekapitalet, dock icl{e milldre äll att fonden sam·manlagt med aktiekapitalet utgör ett lika stort belopp som bolagets skulder. Intill dess fonden har nått denna storlek, skall till fonden avsättas minst 1/10 av årsvinsten, innan utdelning får ske, och dessutom skall till fonden också
avsättas ett belopp, som motsvarar vad bolaget delar ut utöver 5 C;~
av nettoförmögenheten. Om reservfonden får större storlek än nyss
nälnnts, t. ex. genom skuldavbetalning, skall av det överskjutande beloppet högst 1/5 årligen kunna anv'ändas till utdelning.
Detta norsl{a förslag synes i väsentliga delar vara efterföljansvärt.
En del jämkningar och modifikationer erfordras emellertid för att det
skall lämpa sig såsom mönster för en lagstiftning här i landet.
Vad först beträffar tekniken för den föreslagna fonderingen, går det
norska förslaget ut på att avsättningarna skola ske till den vanliga
reservfonden. För oss är det säkert lämpligast att låta de avsättningar,
som göras, gå till en särskild fond, som man förslagsvis kan kalla för
skuldregleringsfond. 'Ti ha nämligen här i Sverige - i motsats till vad
som gäller i Norge - sedan galnmalt den regeln, att de belopp, sonl
avsatts till reservfonden, icke under några omständigheter får frigöras för utdelning, alltså icke ens om man ~vsätter mera till reservfonden än man är tvungen till. Vad som skulle avsättas i och för
skuldregleringsändamål bör emellertid icke låsas fast på samma sätt
utan bör kunna frigöras i den mån skulderna betalas.
Beträffande frigörandets hastighet har som sagt det norska. fÖrslaget
upptagit den regeln, att endast 1/5 årligen av överskottet i fonden får
frigöras. Man har nämligen befarat, att det eljest skulle kunna ske en
tillfällig nedbetalning av skulderna för att få fonden fri och att bolaget sedan kanske omedelbart skaffar sig nya skulder. Även med beaktande härav förefaller det, som ·om tiden borde kunna förkortas,
exempelvis till 3 år~ så att bolaget årligen skulle kunna taga 1/3 av de·t
överskott, som har uppstått i fonden.
Förutsättning för att avsättningsskyldighet skall inträda på grund
av skuldsättning är enligt det norska förslaget, att skulderna överstiga det bundna kapitalet, aktiekapital och reservfond. Hos oss skulle
naturligtvis jämförelseIeden bliva å ena sidan skulderila och å andra
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sidan aktiekapital plus reservfond plus denna skuldregleringslond.
Det är givet, att en sådall siffra alltid måste bliva i viss mån godtycklig. Man kan icke vänta, att just förhållandet 1:1 mellan skulder och
bundet kapital för varje bolag betecknar det riktiga. Det är naturligtvis en individuell fråga, som beror på företagets särskilda förhållanden, rörelsens karaktär och tillgångarnas beskaffenhet, skuldsättningens art o. s. v. ]\{en det gäller ju att finna en normalreg'el, och ekononlisk teori och praxis synas peka på att förhållandet 1:1 ungefärligen
motsvarar det normalt "riktiga.
Naturligtvis kommer regeln i många fall att vara för lindrig, lnen
det är ju icke meningen, att bolagsledningarna skola slå sig till ro
med lagens regler, när särskilda omständigheter påkalla en starkare
begränsning av utdelningen. Å andra sidan kan regeln säkerligell
ibland verka sträng. Detta är särskilt fallet, om och i den lnån ett
bolag har sin skuldsättning ordnad i form av långfristig gä~d, som är
säkrad genom pant i inteckningar av betryggande slag, exempelvis i
jordbruks- och byggnadsfastigheter inom 60 % av taxeringsvärdet.
En sådan skuldsättning är ur företagsekonomiska synp1unkter i allmänhet icke olämplig. Den fås på goda villkor och den bindes vanligen på lång tid, så att låntagaren icke riskerar uppsägning vid ell
olämplig tidpunkt. Det är sannolikt lämpligt att för sådana fall modifiera den föreslagna regeln, så att en sådan inteckningssäkrad skuld
icke behöver inräknas bland skulderna.
Om man skall göra flera undantag är tvivelaktigt. Man kunde ju
tänka sig att även räkna bort annan skuld, när bolaget har därelnot
svarande värdebeständiga tillgångar, men i så fall råkar man just ut
för den risk, som jag förut nämnt, nämligen att tillgångarna kunna gå
från bolaget, medan skulderna stå kvar.
När man diskuterar frågan om eventuella undantag från regeln,
bör man komma ihåg, att regelns verkliga innebörd icke är så skräckinjagande. Regeln förhindrar ju icke i något enda fall helt och hållet
utdelning. Det är endast så, att vissa procent av den utdelningsbara
vinsten skola gå till skuldregleringsfonden, och dessa pengar försvinna
ju icke från bolaget eller dess aktieägare utan komme i stället i längden att tjä.na deras bästa.
Storleken av ,den årliga avsättningen föreslås av den norska kommitten till 10 % av årsvinsten. Man skulle natllrligtvis kunna tänka
sig att i extrema fall fordra en starkare avsättning, exempelvis 20 0/0
av årsvinsten, när skulderna överstiga dubbla beloppet av det bundna
kapitalet.
Hittills har det endast varit fråga om avsättning av vissa procent
av årsvinsten. Frågan är, hur man skall ställa sig till tidigare bespa-
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rade- vinstmedel. Om bolagets skuldsättning är stor, förefaller det
riktigt att bolaget icke får skrapa rent i sina dispositionsfonder för att
åstadkomma en kanske mycket hög utdelning. I anslutning till det
norska förslaget skulle mall kanske här vara benägen att tänka sig dell
regeln, att om bolaget har skulder, som ö'verstiga det bundna kapitalet
och om bolaget delar ut över 6 % av det bundna kapitalet, så skall ett
visst belopp, exempelvis lika stort som det belopp, varmed utdelningen överstiger 6 % eller åtminstone hälften av detta belopp, avsättas till skuldregleringsfonde.n. Om alltså ett sådant skuldsatt bolag
delar ut 10 %, skulle 4 eller åtminstone 2 % samtidigt avsättas till
skuldregleringsfonden.
Slutligen kanske bör nämnas, att en sådan skuldregleringsfond skulle
kunna innebära en förmån i skatteavseende för bolaget åtminstone på
det sättet, att bolaget vid beräkning av inkomstp'rocenten - Oln
bolagsbeskattningen alltfortfarande kommer att laborera med ell
sådan - får lägga skuldregleringsfonden till aktiekapital och reservfond.
Om man skulle bestämma sig för att införa regler omen skuldregleringsfond, blir frågan den, om man skall göra detta i stället för eller
vid sidan av den skärpning av reglerna för avsättning till reservfond,
som jag tidigare har nämnt. Personligen skulle jag nog vara mest
böjd för att ta båda reglerna. De ha var och en sitt sätt att verka OCll
i viss mån olika särskilda syften, och de förefalla med hänsyn härtill
önskvärda vid sidan av varandra. Naturligtvis skulle man i så fall
kunna tänka sig att göra skärpningen av reservfondsreglerna nlindre.
Om man emellertid tvingas att välja mellan skärpta re.servfondsbestämmelser och regler angående skuldregleringsfond, tror jag man
bör föredraga de senare, eftersom de förefalla nödvändiga för att kOlnplettera de ofta irrationellt verkande reglerna rörande avsättning till
reservfond.
Jag skall nu endast med ett par ord beröra två specialfrågor. Det är
ju redan nu mycket vanligt, att bolag avsätta en s. k. skattefond, sonl
är avsedd att täcka de skatter, som belöpa på årets vinst, trots att de
sl{ola betalas senare. De.nna praxis överensstämmer med den otvivelaktigt riktiga åsikten, att skatten på ett års vinst är en omkostnad,
som bör dragas av från intäkterna. Denna praxis to~de böra lagfästas
genom föresl{rift om skyldighet för aktiebolag att såsom en passivpost
i balansräkningen redovisa alla obetalda skatter, som belöpa på räkellskapsåret eller på något föregående år.
Ett ofta uttalat önskemål är slutligen, att bolagen skola såvitt nlöjligt hålla utdelningen på konstant nivå år från år. Hur behjärtansvärt detta önskemål äll- är, tror ja.g icke det är lämpat för en legal reg-
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lering; dess tillgodoseende får nog som hittills bero på bolagens fri'Tilliga åtgärder.
Härefter yttrade sig:
Ingenjör O, Falkman: Alla äro nog ense med inledaren därom, att det är
önskvärt att aktiebolagen konsolidera sin ställning i tillräcklig olnfattning,
och att de för den skull böra vara försiktiga i sin utdelningspolitik. Den
fråga, varom åsikterna kunna vara delade, är, huruvida det är påkallat oell
lämpligt att söka befordra detta önskemål genom ingående lagstiftningsåtgärder liksom överhuvudtaget att enligt en del utländska förebilder inrama det ekonomiska livets alla detaljer med lagparagrafer. Lagbestämmelser måste av naturliga skäl vara stela och schablonmässiga, och detaljföreskrifter av den art, som inledaren förordade, kunna kanske göra mera skada
än nytta.
E~ påtaglig olägenhet av långt gående lagstiftningsåtgärder är, att de
kunna minska intresset för investeringar i företagen. Därest man kringgärdar företagsamheten med onödigt många och besvärande bestämmelser,
kommer detta säkert att verka hämmande på den kapitaltilIförsel till
näringslivet, som är nödvändig för dess utveckling.
Det förhåller sig väl också i allmänhet så, att vanliga lojala företag icke
behöva lagstiftningens pekpinne för att veta på vilket sätt de skola bäst
tillgodose sina egna intressen sett på längre sikt och icke försynda sig lnot
rimliga krav från det allmänna. Mindre lojala företag, vilka lyckligtvis alltid äro ett försvinnande fåtal, finna säkerligen kryphål, hur man än lagstiftar.
Att det förefintliga intresset för en sund konsolideringspolitik icke alltid
resulterar i tillräckliga konsolideringsåtgärder beror nog i regel icke på sådana förhållanden, som inledaren förutsätter och som lagstiftningen skulle
rätta' till, utan säkerligen till övervägande del på omständigheter, för vilka
det allmänna bär ansvaret.
En sådan är det hot, som ibland framkommer om införande av statliga
1110nopol. Om en viss företagsbransch tror sig löpa fara att bliva monopoliserad och därvid få sina värden ersatta efter otillfredsställande grunder,
är det naturligt, Oln intresset bortfaller att samla i lador, över vilka vederbörande tror sig snart skola förlora dispositionsrätten. Motsvarande resultat kunna uppstå av farhåga för att reserverade medel skulle på ett eller
annat sätt generellt konfiskeras, om den alhnänna utvecklingen skulle gå
i en viss riktning, - farhågan må sedan vara aldrig så obefog~d.
Ett reelt hinder från det allmännas sida mot en sund konsolideringspolitik ligger i skattelagstiftningen och dess tillämpning. Man behöver därvid icke tänka på så långt gående beskattningsåtgärder som särskild skatt
på bolagens outdelade vinstmedel, som ju förekommit även här i landet, ett verkligen föga lämpligt medel att befordra utdelningarnas nedhållande! Det räcker med att hänvisa till att företagen icke få skattefritt göra
skäliga avskrivningar. Industribyggnader få exempelvis i regel icke avskrivas med nler än högst 2 % om året. Dock vet varje människa; att med
den hastighet, varmed industrien numer utvecklas, har en industribyggnad,
SOln uppföres i dag, förlorat hela sitt värde på mycket kortare tid än 50 år.
Det är heller icke tillåtet att åstadkomma en ur många synpunkter önsk-
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värd utjämning av vinsterna mellan olika år, utan varje ·års resultat skall
obönhörligt beskattas för sig.
Visserligen kan det invändas, att ingenting hindrar ett företag att självt
i sina böcker göra större avskrivningar än som skattelagstiftningen för sin
del godkänner. Realiter möter detta emellertid rätt stora vanskligheter,
och det blir därför också i regel så, att bolagen följa den avskrivningspolitik, som skattemässigt godkännes såsom behörig. Aktieägarna vilja av
naturliga skäl icke ställa sin andel av vinsten i sämre läge än det allmänna
gör i avseende å sin andel, skatten.
Man torde därför vara berättigad säga, att den åtgärd, SOln skulle kraftigare än någonting annat befordra en sund konsolidering hos industriföretagen, vore införandet av den fria avskrivningsrätt, som näringslivet nu
under något tiotal år begärt. Det bleve till gagn icke minst för det allmänna, som därigenoln finge en jämnare skatteinkomst från näringslivet
och sluppe se så många katastrofer under kriserna, katastrofer som medföra arbetslöshet och vad därmed följer. Det borde icke behöva påpekas,
att den fria avskrivningsrätten icke medför, att det allmänna avhändes
några befogade skatteinkomster, utan att dessa endast förflyttas framåt
i tiden.
Den av alla och icke minst av näringslivets representanter önskade förstärkningen av bolagens konsolidering befordras enklast och säkrast genom att det allmänna underlättar och icke motverkar och bestraffar konsolideringsåtgärderna. Andra vägar äro i regel endast omvägar, som ej med
säkerhet föra till målet. Lagstiftningsparagrafer torde icke vara det lämpligaste medlet och med sådana bör man framgå med försiktighet .
....

Bankdirektör 0_ Regnstrand: Jag kan såtillvida vara en lämplig deltagare
i denna diskussion, som jag liksom ingenjör Falkman i vissa avseenden
har en annan synpunkt på reserveringsfrågan än inledaren. Jag kan för
min del icke liksom han gå förbi själva vinstbegreppet, ty detta är enligt
min uppfattning avgörande för de frågor, som vi här i kväll skola sysselsätta oss lned. Syftet med de av inledaren framförda önskemålen är ju att
få aktiebolag, som äro ekonomiskt bärkraftiga· och arbeta på ett ekononliskt riktigt sätt. Det finns givetvis många vägar att nå detta mål, men
åtminstone min erfarenhet säger mig, att det centrala i denna fråga är
att försöka få fram ett riktigt vinstbegrepp för att på den vägen konsolidera
bolagen.
För den, som har sysslat med sådana frågor, finns det här mycket, som
man kan taga ,sikte på. Det ena bolaget kan se lika fint ut som det andra,
men har man tillfälle att se bakom kulisserna, nödgas man ofta konstatera,
att tillgångarna i realiteten äro mycket olika värdesatta, i ena fallet höga
och i det andra låga. Allt kan vara fullt riktigt och formellt oklanderligt
enligt lagens bestämmelser, men det har funnits olika vilja till konsolidering
bakom, och när den viljan icke finns, kommer man icke så långt med lagbestämIneiser. Det visar sig också, att när krisen kommer, står sig det ena
bolaget bra, medan det andra får det ganska dåligt ställt. Jag nödgas därför som sagt gå in något på vinstbegreppet. Jag skall icke taga upp många
detaljer utan endast uppehålla mig vid ett par saker.
Såsom redan delvis påpekats av ingenjör Falkman och i viss mån även
av inledaren, praktiseras avskrivningsförfarandet ytterst olika. Det tvång,

126

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN 2 DECEMBER 1937

som staten via skattenlyndigheterna i avskrivningsfrågor lagt på 'bolagen,
är verkligen ganska olämpligt inriktat. Det är visserligen sant, att det
icke föreligger någon skyldighet för bolagen att följa skattemyndigheternas
avskrivningsprinciper, utan varje bolag har sin fulla frihet att avskriva
vad det vill, men av naturliga skäl bliva dessa skattesynpunkter avgörande.
Under alla förhållanden vålla de bolagen en hel del besvär, om de icke
följas. Man måste på sätt och vis lägga upp dubbla bokslut. Enligt den
uppfattning, som rätt naturligt hyses av skattemyndigheterna, måste bolagen ha en så detaljerad bokföring rörande avskrivningarna, att man kan
se dessa för varje föremål för sig för att hålla reda på, att bolagen icke,
såsom ibland skett medvetet och någon gång omedvetet, fortsätta att skriva
av objekt, som redan blivit helt avskrivna.
För min del håller jag emellertid fö~e, att det är ett ganska berättigat
krav, att skattemyndigheterna medge ett friare avskrivningsförfarande.
Hur det skall ske vill jag icke i detta ögonblick gå närmare in på. Den nuvarande tvångströjan har emellertid otvivelaktigt skadat bolagens konsolideringssträvanden. Att lnan exempelvis här i Stockholm icke får skriva
av mer än 72' % på stadsfastigheter, vilket alltså förutsätter en livstid av
200 år, är ganska löjeväckande. Den avskrivningssats på 2 % å byggnader,
som ingenjör Falkman omnämnde, ligger nog i högsta laget, ty jag undrar
i hur många fall en så stor avskrivning tillåtes.
En annan punkt, där vinstbegreppet icke varit fullt klarlagt,' har varit
i fråga om avsättningar för skatt, som ännu icke debiterats. Det har ju
framkommit mycket olika synpunkter på den frågan. När jag för många
år sedan började min dåvarande revisorsverksamhet, gick jag från pörjan
in för att man skulle göra ordentliga skatteavsättningar. Detta mötte emellertid då starkt motstånd, och ännu så sent som i år har jag haft en ganska
allvarlig diskussion om saken i ett av de företag, där jag är revisor och där
man ville bestrida riktigheten av denna princip. Enligt min mening är det
nödvändigt, att den uppfattningen så fort som möjligt tränger igenom,
att skatten är en skuld. Man kan visserligen icke räkna ut den på öret,
men det spelar ju ingen roll, Oln avsättningen blir ex. 5 % för hög eller för
låg, endast man fastslagit att skatten är en skuld, som bör mötas' genom
en avsättning. Annars kan det hända, som också har skett, att en uraktlåtenhet härvidlag kan leda till svårigheter för ett företag. Jag kommer
mycket väl ihåg ett rederibolag, som under krigstiden icke konsoliderade
sig i tid och icke gjorde avsättning för skatt och som sedan, när det ',blev
påfört en krigskonjunkturskatt på' flera miljoner kronor, måste gå i konkurs. Skatten överklagades visserligen och bolaget fick rätt, när målet kom
upp i regeringsrätten, men under tiden hade naturligtvis stor skada skett.
Inledaren talade om att lagfästa bestämmelser om skatteavsättning. Jag
vet icke riktigt, om jag skulle vilja gå med på detta. Jag tycker icke, att
det skulle behövas, ty man måste enligt min mening' komma därhän, att
det intränger i det allmänna medvetandet, att skatten är en skuld, som
man är skyldig att möta genom en avsättning.
Till vinstbegreppet kan man som bekant komma fram på två olika
vägar. Man kan följa balansräkningen eller man kan följa vinst- och förlusträkningen. I balansräkningen sättas tillgångar och skulder mot varandra, och skillnaden blir vinst eller förlust. I vinst- och förlusträkningen
följer man däremot själva rörelsen och kommer där fram till en slutsiffra för
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resultatet, som skall överenskomma med balansräkningens vinst- eller förlustsiffra. För min personliga del tycker jag nog, att bälansräkningssynpunkterna ha fått göra sig alltför breda i förhållande till vinst- och förlusträkningssynpunkterna. Det är mycket bra, att det finns bestämmelser i
fråga om balansräkningen, och att de också skola följas så långt sig göra
låter, men vinst- och förlusträkningen är praktiskt taget helt försummad av
statsmakterna, och den är för övrigt i mycket stor utsträckning försummad även av bolagsstyrelserna. Detta är säkerligen ett stort fel. Balansräkningen är ju en status, där man ser företaget i vila, medan vinst- och
förlusträkningen visar hela rörelseprocessen. I den förra kan man visserligen se storleken av vinsten, men i den senare ser man icke blott detta
utan även utvecklingen av rörelsen, om man jämför det ena året med det
andra; detta givetvis under förutsättning att vinst- och förlusträkningen
upptar något så när detaljerade uppgifter. För en kapitalplacerare, som icke
har styrelsens tillgång till siffror över bolagets rörelse, är därför vinst- och
förlusträkningen viktigare, eftersom den ger honom möjlighet att åtminstone i någon mån kunna bedöma, hur företaget går.
Inom parentes vill jag säga, att jag ur denna synpunkt också "finner
det vara felaktigt, att en vinst- och förlusträkning på ena sidan endast
upptager överskottet i en post och på den andra sidan samma belopp såsom
vinst- och förlusträkning och ingenting mera, ty det är praktiskt taget
mindre än ingenting. Man bör ur vinst- och förlusträkningen kunna få fram
så mycket, att man någorlunda kan se hur bolaget går, vilket säkerligen
skulle bidraga till större intresse för konsolidering. Man skall naturligtvis
icke härvidlag gå för långt. Jag respekterar fullkomligt uppfattningen
om att man icke skall tränga ett bolags hemligheter alltför djupt in på
livet, vilket skulle kunna skada dess verksamhet. Denna synpunkt skall
emellertid icke överdrivas, ty konkurrenterna ha i allmänhet väl reda på
hur bolaget»ser ut», med undantag endast för de allra intimaste detaljerna.
De som ha minst reda på bolaget äro i själva verket den stora mängden
aktieägare. De veta ofta mindre än andra.
Jag skulle alltså såsom slutresultat vilja ha fram, att man skall ha möjlighet att komma de verkliga vinstsiffrorna så nära inpå livet som möjligt.
Har man en försiktig vinstberäkning, och gör man balansräkningen förståndigt och bra, då kommer också bolaget att få den lämpligaste konsolideringen. Jag förnekar icke helt betydelsen av att även gå reservfondsvägen, men man bör icke glömma, att en hel del företag i detta land äro
familjeägda och därför ej visa någon vinst, och då når man ingen vart
genom bestämmelsen att sätta av viss del av vinsten till en reservfond.
Man behöver ju här i landet för andra aktiebolag än banker icke komma
upp till högre belopp i reservfonden än 10 % av aktiekapitalet. I Norge
kunde jag av inledaren förstå, att man har 20 %. I den nya tyska lagen har
man icke heller mer än 10 0/0. Det är icke mycket, och det hjälper icke
aktieägarna, om bolaget går i konkurs, ty ännu finns det icke många
exempel på att aktieägarna i så fall fått något. Däremot hjälper det naturligtvis i någon mån fordringsägarna. Det är emellertid icke på den vägen,
som det stora målet, en betryggande konsolidering, kan nås, ty det sker
endast genom en riktig vinstberäkning.
Jag kommer här in på en annan sak, som jag erinrar mig från en tidningsnotis i somras. Aftonens föredragshållare hade talat på ett juristmöte i
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Helsingfors och därvid även berört en fråga, som då väckte stort intresse,
nämligen frågan om koncernvinster. Koncernen och koncernbegreppet har
ju blivit allt mer aktuellt under årens lopp. Själv har jag sett exempel på
en viss vildflora på detta område, fastän det med all säkerhet är vida
bättre nu än förr. Ett moderbolag i Sverige skickade exempelvis varor till
ett dotterbolag i utlandet och debiterade härför sitt normala försäljningspris, varigenom moderbolaget kom att uppvisa vinst genom att varorna
flyttades inom samma koncern. Detta är naturligtvis alldeles felaktigt. I
detta fall var det icke alls beroende på någon lnedveten uppskrivning av
värdet utan helt enkelt på att man icke närmare tänkt på saken. I ett
annat fall, som jag träffat på, gjorde styrelsen gällande, att den skulle ha
tantieme på vinsten i lnoderbolaget utan avdrag för stora förluster i dotterbolagen, medan jag alldeles bestämt gjorde gällande, att vinsten endast
kunde räknas på det sammanlagda resultatet för moderbolaget och dotterbolagen. Jag skulle emellertid vilja hålla för troligt, att denna uppfattning
huru ekonomiskt riktig den än är knappast har stöd i gällande lagstiftning. I så fall borde väl lagstiftningen l<:unna följa med utvecklingen och
införa ett koncernbegrepp. Jag skulle tro, att den nya tyska lagen har
någon paragraf om den saken, fastän jag icke minns ordalydelsen. När
sådana företag som S.K.F., Asea och Elektrolux m. fl. för ett eller annat
år sedan började gå in för koncernbegreppet genom att offentliggöra
koncernbalanser, skedde detta i den riktiga tanken, att man skallbedölna
resultatet för rörelsen i dess helhet. Vår revisorskår har också gått in för
samma uppfattning. Om en aul<:toriserad revisor kommer till ett moderbolag, kan han visserligen icke fordra, men han framställer säkerligen önskemål om att även få hand om revisionen i dotterbolagen.
Över huvud taget tycker jag för min del, att statens rättsvårdande myndigheter i fortsättningen skulle hjälpa till litet mera än hittills, när det
gäller att verkligen genomföra lagens bestämmelser i levande livet. Professor Nial sitter nu i en beredning, som skall genomföra vissa önskemål,
och det har tidigare suttit andra kommitteer, som försökt tänka igenom
olika frågor ur juridisk synpunkt och göra det bästa möjliga, men när
sedan staten skall fullgöra sin skyldighet att tillse, att bestämmelserna
efterlevas, blir det litet si och så. Jag blev under nlin revisorstid helt enkelt
fockad som revisor i ett företag, därför att jag hade en synpunkt på avskrivningsfrågan eller på någon annan fråga, som skulle medverkat till
bolagets konsolidering, men som icke passade bolagsledningen. Min uppfattning baserade sig därvid på gällande lagbestämmelser. Det måste dock betraktas såsom ett fel, att om en revisor vill hävda lagfästa regler, skall
han utan vidare få sitt respass. Det gjorde mig ingenting, utan tvärtom
kunde jag med viss tillfredsställelse efteråt konstatera, att saken utvecklades på det sätt, som jag hade förutsett. Det är i själva verket få, som
över huvud taget brytt sig om att följa de riktiga bestämmelser, som finnas
i aktiebolagslagen eller som funnos i den gamla bokföringslagen. Det vore
mycket mera vunnet, om man hade relativt enkla, få och klara bestämnlelser, som följdes, än att uppställa invecklade regler, som statsmakterna inte
bry sig om att tillse att de följas.
I fråga om bolagens konsolidering är det i själva verket praktikens män,
som gjort det mesta. Enligt min uppfattning har ingenting så medverkat
till. en bättre konsolidering som just Handelshögskolans verksamhet, även
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om det skett indirekt genom alla sina snart 2.000 utexaminerade och särskilt
genom de auktoriserade revisorerna. Det finnes nu en stor kår 'på mycket
över 100 sådana, och denna har, mer än något annat, bidragit till en önskvärd konsolidering av bolagen och för all del också till att göra dem till
bättre skattebetalare, och över huvud taget till att framskapa en sundare
ekonomisk verksamhet.
När man som jag står på den ståndpunkten, att vinstbegreppet, den
konsoliderade vinsten, skall vara det centrala, följer därav också, att de
synpunkter, som inledaren förfäktade i fråga om reservfonden, bliva ganska
betydelselösa. Är vinsten rätt beräknad och tillgångarna försiktigt värdesatta, behövs strängt taget icke någon reservfond alls.
Som det nu är ordnat finnes vissa lagbestämmelser om hur det skall gå
till, när ·ett bolag bildas, men om sedan ett relativt litet bolag skaffar sig
krediter på lnycket stora belopp - folk är många gånger relativt lättsinniga, när det gäller att ge kredit till affärsföretag - bryr sig lagstiftaren
icke därom. Det finns visserligen en bestämmelse i lagen om att, ifall bolaget inom de två första åren förvärvar egendom, vars värde överstiger 1/5
av aktiekapitalet, skall detta anmälas. För att staten skall kunna lägga
sin skyddande hand över aktieägarna och fordringsägarna, skall denna
anmälan inges till patent- och registreringsverket. Man förstår ju hur
pass effektivt ett sådant skydd skall bliva. Efter två års förlopp behövs
icke ens detta, utan då kan bolaget ikläda sig vilka skulder, borgensförbindelser och kontrakt som helst utan att staten bryr sig om det. Ingenting
hindrar ett litet bolag att åtaga sig förbindelser, som äro ex. 20 eller 30
gånger större än aktiekapitalet. Vad hjälper det då, om bolaget avsätter
10 % av årsvinsten till en reservfond? Åtminstone ingenting av nämnvärd
betydelse.
.
Nej, det centrala måste vara, att bolagen från början tvingas att ha en
sund inriktning genom att vinstbegreppet klarlägges, och det är därför
. jag gått in på just denna sak så pass utförligt som skett. Sedan skall jag
icke förneka, att man kan välja även inledarens väg för att söka konsolidera bolagen. Jag skall för min del icke vara motståndare till lagfästa regler
om fondering, även om jag ställer mig litet frågande till skuldregleringsfonden. För det uppställda målet, bolagens konsolidering, är det nödvändigt att välja den riktiga vägen, och det är därför jag icke vill gå med på
att man skall upphöja frågan om reservfondsavsättningar till det centrala.
Prof. Niaioch jag vilja komma fram till samma slutmål, men jag anser
min linje som det centrala och hans väg som en biväg.
Generaldirektör A_ Örne: Jag ber för min del livligt få instämlna med
den siste ärade talaren i betonandet av vikten av att man kommer till rätta
med frågan onl de stora och för övrigt också de små koncernerna. Det
innebär givetvis ett stort otrygghetsmoment, att ett företag, som äger en
rad dotterbolag, självt uppvisar vinst, under det att dotterbolagen gå med
förlust. Dotterbolagen befinna sig ju ofta i fjärran länder, där de syssla
med saker, som man icke känner närmare till, .och de kunna icke på något
vis kontrolleras vare sig av aktieägarna i moderbolaget eller av revisorerna,
vilka i allmänhet icke skickas ut till Sydamerika eller Sydafrika eller
Indien o. s. v. för att granska och värdera tillgångarna.
Däremot förstår jag icke riktigt bankdirektör Regnstrands nedvärdering
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av de andra åtgärder, som ha varit föreslagna. Han lade huvudvikten vid
ett riktigt 'vinstbegrepp, men har man ett riktigt vinstbegrepp, kan det
enligt min uppfattning icke uppstå några kollisioner åtminstone med den
ena av de här föreslagna metoderna.
Jag ber därnäst att få instämma med ingenjör Falkman i hans betonande
av faran av att stadga stela och ohanterliga lagbestämmelser för skötseln
av företag. Han har alldeles rätt uti, att sådana bestämmelser, framför allt
om de äro oklokt lagda, kunna komma att verka i hög grad hämmande på
produktionslivet och handeln inom ett .land.
Ingenjör Falkman uttalade också farhågor för att investeringsintresset
skulle minskas och kapitaltillförseln till företagen hämmas genom åtgärder,
syftande i den riktning, som inledaren har föreslagit. Frågan är alltså om
sådana risker verkligen uppstå genom en lagstiftning och hur en lagstiftning bör läggas för att undvika dem. För att uppehålla mig en liten smula
vid investeringsintresset skulle jag för min del vilja säga, att det åtminstone
icke nu för tiden så mycket är utsikterna till en våldsamt hög vinst, som
kommer folk att sätta in pengar i ett företag. Min erfarenhet är kanske
begränsad, men jag har dock varit i tillfälle att se en del felaktiga investeringar under de senare åren i det nu äntligen till likvidation bragta företaget Kreditkassan. Min uppfattning är emellertid, att utsikten till -en
rimlig vinst på det insatta kapitalet, en vinst som något överstiger avkastningen å statspapper o. dyl., i allmänhet är tillräcklig för att locka folk
att placera, under förutsättning dock att de äro absolut bergsäkra på att
det icke finns något fel på papperet utan att de verkligen få denna utdelning. Jag undrar, om exempelvis en maximiutdelning av 5 % skulle hindra
investering i företag. Jag tror det icke. Jag har en· viss erfarenhet från ett
företag, som jag känner till, nämligen Konsumtionsföreningen Stockholm
med omnejd. Här har man måst bestämma, att folk icke får betala in mer
än 100 kronor kontant på sitt insatskonto, därför att under den tid, då räntan på kapitalet var 5 % och även nu, när den nedsatts till 4 %, infinner
sig folk med 5.000 eller 10.000 kronor och vill sätta in dessa pengar, och
varför? Jo, därför att företaget praktiskt taget icke har några skulder, och
därför att folk kan gå och se dess tillgångar. Följaktligen tror man icke
det är någon risk och vill därför mycket gärna sätta in sina pengar mot
5 eller 4 0/0' Det finns emellertid icke möjlighet för företaget att taga emot
så mycket pengar, som man vill lämna det.
Jag beklagar, att icke direktör Albin Johansson är här för att försvara
det förslag, som betecknats såsom hans. Jag kan icke åtaga mig att anföra
alla de synpunkter, som han skulle ha framhävt. Jag vill dock framhålla,
att det nog var ett Inisstag av den ärade inledaren, när han trodde, att
direktör Johansson ville rekommendera åt bolagen att placera sina tillgångar istatspapper, kommunallån och inteckningslån o. s. v. Det tror jag
aldrig ett ögonblick har fallit direktör Johansson in, utan det normala
tillvägagångssättet för ett företag är att betala sina skulder. Det tjänar
bolaget mera på än att placera pengar i papper, guldkantade eller ej, eller
i fastigheter. Om bolaget emellertid har skulder, som det ej vill betala eller
får betala, så bör det placera tillräckligt mycket i säkrast möjliga objekt
för att när som helst kunna betala vad de äro skyldiga. Det är detta, som
är meningen med det. hela.
Vad är det egentligen, som är säkert i ett balanskonto? Jo, det är skul-
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derna till tredje man. Det är faktiskt det enda, som är absolut säkert under
förutsättning att penningvärdet icke helt plötsligt försvinner. Allt annat
kan nämligen variera. Då denna post är ·det ·enda säkra och den ju dessutoln är till bolagets nackdel, bör det vara en strävan hos var och en, som
är intresserad för stabilitet hos företagsamheten i landet, att styra om
att denna säkra, men farliga post avskaffas ur balanskontot eller motväges
av så säkra tillgångar, att det icke år någon risk att ha den kvar.
l\:Ian kan naturligtvis diskutera vilken metod som är den bästa att följa.
Jag tror, att det minsta ingreppet skulle åstadkommas genom en villkorlig
begränsning av utdelningen, exempelvis till 5 0/0. Sker detta och ser man
dessutom till att bolaget måste befria sig från sina skulder eller skaffa sig
mycket säkra tillgångar för att uppväga dem, ja, då gör man i varje fall
icke aktieägarna någon skada. Hela företaget är ju aktieägarnas, och jag
tror icke, att man behöver vara rädd åtminstone inoln nu överskådlig
fralutid för att nlan sk~ll komma in på ett annat betraktelsesätt. I den mån
företaget blir säkert, är detta alltså till gagn för aktieägarna i första rummet. Att det sedan komnler som en biprodukt, att företaget kan betala sina
skatter o. dyl., är ju utomordentligt bra, fastän det är icke ur delägarnas
synpunkt det primära. Man kan dock icke komma ifrån, att skatterna skola
betalas lika väl som räntorna på banklån. Ur aktieägarnas synpunkt är det
emellertid som sagt en vinst, att företaget är så säkert, att de när som helst
kunna mobilisera vad de ha placerat i företaget, ifall de skulle behöva det,
utan att lida någon förlust.
Om man tänker tillbaka på tiden under världskriget och tiden .närmast
därefter, innan krisen satte in, så skulle naturligtvis en sådan bestämmelse
som den här föreslagna om förbud mot större utdelning än 5 % ha räddat
ett mycket stort antal företag. Staten hade säk·erligen icke, om utdelningen
varit maximerad på detta sätt, och det hade varit fullt klart, att denna
bestämmelse avsåg en konsolidering till framtida gagn även för staten
själv, utnyttjat sin beskattningsrätt på det absolut - jag söker efter ord
för att icke använda ett oanständigt uttryck - på det ekonomiskt olämpliga sätt, säger herr ordföranden, - på det ekonomiskt olämpliga sätt som
skedde. I varje fall skulle somliga av de företag, som Kreditkassan kommit
i kontakt nled, alldeles säkert icke ha hemfallit till att bli understödstagare hos staten, om man hade haft en sådan utdelningsbegrällsning.
Det är alldeles riktigt, att företagen i allmänhet nu skötas på ett helt
annat sätt än tidigare, men man kan dock icke förhindra, att företagsamma personer, utan intresse för annat än en ögonblicklig vinst åt sig
själva, sätta igång företag uteslutande för att skaffa sig en sådan vinst.
Detta kan kanske rent av icke gå till på ett fullt lagligt sätt- såvida icke
principer, som nu hävdas aven del pressorgan, skulle godtagas, men det
finns som bekant lnånga sätt för den sortens människor att .kryssa sig
förbi strafflagen.
För min del skulle jag llärmast vilja komma till det resultatet, att man
bör opartiskt pröva de nletoder, som här i afton blivit föreslagna, och
kanske även några andra. Man bör icke väja för att - främst i den stora,
i företagens hemligheter icke invigda, men dock aktieköpande allmänhetens
intresse - öka företagens stabilitet. Om man gör det, så faller oss också
allt det andra, som inledaren har framhållit, till såsom en biprodukt.
11 -
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Professor Bli Ohlin: Det förefaller mig, söm om man skulle kunna gruppera de framförda synpunkterna beträffande vad tryggheten kräver i
fråga om aktiebolagen i fyra olika avdelningar. Det har först och främst
anförts, att skulderna icke få vara för stora i förhållande till det egna kapitalet. Vidare har man krävt en viss likviditet hos bolaget, d. v. s. att skulderna icke få vara för stora i förhållande till bolagets likvida tillgångar,
varvid man i första hand syftat på kortfristiga skulder. Denna synpunkt
har särskilt betonats av Kooperativa förbundet. För det tredje har man
krävt, att vinstberäkningen skall var sund, så att man icke redovisar större
vinst än som rimligen kan anses föreligga och icke använder en för högt
beräknad vinst för utdelning. Alla dessa tre synpunkter förefalla mig personligen vara vägande, fastän det kanske kan vara svårt att i praktiken
utforma, hur man skall kunna tillgodose de därav betingade kraven. Däremot måste jag bekänna, att jag ställer mig ganska 'oförstående till den
fjärde synpunkten, som framträder. redan i vår nuvarande lagstiftning och
som inledaren - om jag ej missförstod honom - tycktes vilja behålla,
nämligen att man skall begränsa rätten till utdelning. Man skulle i så fall
även av ett .bolag, som har måttliga skulder i förhållande till det egna kapitalet, som besitter mycket stark likviditet och som har en sund och försiktig vinstberäkning, kräva, att det icke får dela ut hela vinsten utan
skall reservera så och så mycket av densamma.
När jag gjort upp denna katalog bör jag kanske tillägga, att den viktigaste förutsättningen för att bolagen skola gå bra är en sak, som icke
brukar stå i aktiebolagslagen, nämligen att riksbanken icke genom en deflationspolitik sänker den allmänna prisnivån. Ja, herr ordföranden säger
icke heller någon inflationspolitik, och jag instämmer, men jag skulle dock
tro, att bolagen klara sig betydligt bättre med inflation än med deflation.
Man får väl emellertid utgå ifrån, att den saken omhänderhas aven vis
ledning, även om det icke står i aktiebolagslagen, så att vi icke behöva
diskutera den saken i detta sammanhang.
Vad jag alltså skulle vilja framhålla är, att ett bolag med litet eget
kapital icke bör få låna ori/ffiligt stora belopp, att man, om det är möjligt - det torde nämligen i praktiken möta mycket stora svårigheter bör taga hänsyn till likviditeten, samt att det vidare är av yttersta vikt,
att vinstberäkningen är sund, men att däremot kräva utdelningsbegränsning och reservationstvång för bolag, som uppfylla de andra villkoren,
förefaller mig alldeles meningslöst. Det är också att märka, att det icke
spelar någon roll, om det egna kapitalet består av aktiekapital eller av
reservfond eller andra sorters reserver. Någon anledning att i lagen skriva
in, att man skall öka reserverna till visst förhållande till aktiekapitalet,
finns därför icke. Behovet av dolda reserver kan diskuteras, men det behovet tillgodoses i alla fall icke aven sådan lagstiftning, ty den kom1mer
tvärtom att föranleda bolagsledningarna att göra synliga reserver i stället
för dolda. Det är även att märka, att man ju kan skapa reserver på annat
sätt än genom vinstavsättningar, exempelvis genom aktieemissioner till
överkurs.
Slutligen förefaller det mig, som om vad direktör Falkman yttrade angående vikten av att bibehålla investeringsintresset vore väl värt beaktande. Det kan väl ändå icke vara ett allmänt intresse att hålla utdelningarna
nere på lägsta möjliga nivå, fastän det förefaller, som om opinionen för
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närvarande något lutade åt det hållet. Skola vi få en någorlunda snabb
ekonomisk utveckling, skola vi kunna få fram det initiativ, som är nödvändigt för den ekonomiska expansionen, då måste det också vara så, att
det utlovas vissa fördelar åt dem, som taga på sig riskbärandets onekligen
ur vissa synpunkter oangenäma börda.
Det förefaller mig alltså, som om nIan borde säga, att om alla sunda
krav äro uppfyllda, är det icke alls lämpligt att hålla utdelningen nere.
Det talas ju mycket om att den höga beskattningen minskar den kapitalbildning, som kan åtaga sig att bära företagandets risker. För min del
tror jag detta är det enda argument, som är av större betydelse, när man
kritiserar den höga beskattningen, ty de flesta andra argument tror jag
icke mycket på. I detta argument ligger emellertid något riktigt och viktigt. I så fall är det emellertid också ett önskemål, att man icke på ena
eller andra sättet decouragerar det riskbärande, som behövs för att nya
initiativ skola tagas. I motsats till generaldirektör Örne håller jag för min
del före, att om man för de närmaste åren endast kan påräkna en låg utdelning, får man icke kapitalisterna att våga kapital på nya initiativ. Att
det finns massor av kapitalister, som äro villiga att satsa pengar, om de
ha trygghet att icke förlora sina pengar, är alldeles riktigt, men det är
icke dessa, som äro riskbärande och föra utvecklingen framåt.
Bankdirektör Regnstrand underströk den stora vikten aven försiktig
vinstberäkning. Det är ju också givet, att ingen av de i övrigt uppställda
Teglerna kall förhindra, att vinsten redovisas på ett felaktigt sätt, exempelvis genom otillräckliga avskrivningar. Hur man skall kunna uppnå en
sund vinstberäkning är givetvis svårt att säga. För min del kan jag icke
föreställa mig annat än att man först och främst måste ålägga bolagsledningen större ansvar. Om det efteråt visar sig, att den förfar.it på ett sätt,
som var oförsiktigt och oförsvarligt, skall ledningen ha betydligt strängare
ansvar än vad hittills varit fallet i vårt land. Jag tror, att det skulle vara
mycket nyttigt, om vi ägnade litet uppmärksamhet åt engelsk praxis och
engelska lagregler på den punkten.
Bankdirektör Regnstrand omtalade också, hurusom det för närvarande
kan hända, att en revisor får gå, därför att han framställt en anmärkning,
som icke behagat styrelsen. Man frågar sig, om det icke skulle vara möjligt att tänka sig, att en revisor, som har en mera vägande anmärkning
att göra, vilken icke godtages av bolagsledningen, skulle vara skyldig att
anmäla detta till en för ändamålet tillskapad byrå i patentverket, vars
arbete skulle ha rent konfidentiell karaktär. Det skulle ändå, tror jag,
utöva ganska stark påtryckning på ledningen, ifall någon institution funnes, so1m Kunda stödja revisorerna i deras nyttiga arbete på att få en
sund praxis respel{terad.
Utdelningsbegränsning och avsättningstvång skulle, såsom jag ser saken,
dock kunna vara berättigat, om det sker i ett alldeles speciellt syfte och
icke på grund av önskemålet att stärka bolagens ställning, vilket jag tror
k.an ernås på de andra vägarna. Man skulle nämligen kunna tänka sig, att
bolag, som utdelar över 5 0/0, skulle ha skyldighet att avsätta en del av
vinsten till en pensionsfond, tills denna uppnått erforderlig storlek. De
anställda i bolaget ha mycket stort intresse av att bolaget är sunt och stabilt, men de ha också intresse av att det finns en tillräcklig pensionsfond,
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som gör det möjligt för bolaget att något så när liberalt taga hand om sina
pensionärer. Detta är dock en specialfråga.
J ag skall icke i detalj ingå ,på den mycket stora och intressanta frågan
om skattelagstiftningen. Ingenjör Falkman framhöll, att om bolaget för
skattemyndigheterna icke får avskriva mer än så och så mycket, så 'begära aktieägarna, att bolaget icke heller i sitt eget officiella bokslut skall
skriva av mera utan att resten skall redovisas såsom överskott. För nlin
del har jag emellertid aldrig hört talas om att det vid bolagsstämmorna
eller eljest förekom'mer någon allvarlig diskussion av sådan beskaffenhet
mellan aktieägarila och bolagsstyrelsen. I de flesta fall är det väl så, att
bolagsledningen bestämmer vilka avskrivningar som skola göras och icke
talar om för aktieägarna, huruvida dessa äro större eller mindre än de,
sonl uppgivas för skattemyndigheterna. I de bolag, som j~g kO,mmit i
närnlare beröring med, delvis såsom aktieägare, har jag icke förmärkt, att
jag egentligen någon gång kommit i tillfälle att göra mitt inflytande gällande för att hindra bolagets styrelse att skriva av mera än det får göra
enligt skattemyndigheternas regler.
Jag kan därför icke heller frigöra mig från en känsla av att denna sak
om den fria avskrivningsrätten visserligen icke saknar betydelse men att
dess betydelse överdrives, vilket kanske icke är något ont i och för sig,
utom i den mån det tenderar att draga bort uppmärksamheten från andra
minst lika viktiga eller kanske viktigare frågor. Slutsatsen borde väl närmast bli icke fri avskrivningsrätt utan ökad avskrivningsrätt.' Om % 0/0
avskrivning å fastigheter är för litet, låt oss då öka procentsatsen. Om man
däremot inför helt fri avskrivningsrätt, kommer man ju icke fram till
det, som banl(direktör Regnstrand önskade, nämligen att vinst- och förlusträkningen skall var så upplysande som möjligt. Det är nämligen klart,
att om man nu skulle få fri avskrivningsrätt, kommer man under de närmaste åren i många bolag att finna det lämpligt att göra mycket stora avskrivningar, varigenolll de redovisade vinsterna komma att mycket starkt
avvika från vad bolagsledningen med ett »common sense»-omdöme anser,
att bolaget egentligen har förtjänat under året.
Vad jag här sagt hindrar emellertid icke, att det finns starka skäl för
en förändring, exempelvis därför att det är bekvämt att slippa långa förhandlingar med skattemyndigheterna om avskrivningarna. Nu få vi ju
snart se vad den statliga skattekomnlitten kan komma med på den
punkten.
Till sist vill jag begagna tillfället att fästa uppmärksamheten ett ögonblick vid vissa andra sidor av bolagslagstiftningen, som förefalla mig vara
av viss betydelse. Inledaren underströk med all rätt, och det gladde mig
mycket, att ett bolag icke är någon institution, so~ kan betraktas såsom
styrelsens privata angelä.genhet. Han påpekade, att bolagen behärska en
väsentlig del av produktio,nsapparaten, han talade om deras ansvarighet
ID,ot gäldenärer och anställda o. s. v. Vi kunna väl också alla vara överens
om att detta är sant och riktigt. Blir emellertid icke då konsekvensen den,
att man måste ställa ,väsentligt vidgade krav på bolagen, när det gäller
de upplysningar, som de lämna i första hand till aktieägarna men i andra
hand till hela allmänheten. För närvarande är det ju så, ,att o'm någon
människa tar ett bokslut för år 1936 i ett av våra börsnoterade bolag eller
något annat bolag och försöker att av den redovisade vinsten bilda sig ett
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omdöme om vad bolagets aktier äro värda, så visar han därigenom icke
något annat än att han saknar förutsättningar att bedöma bokslut. Det
skulle icke alls vara svårt att antyda vissa regler för" en uppgiftsskyldighet,
som något minskade bolagsledningens rörelsefrihet <därvidlag. Den nya
tyska lagen har en hel del enligt min mening mycket hälsosan1ma bestämInelser i detta avseende. Det förefaller mig, som om även den, som är en
111ycket stark 1110tståndare till nazisnlen, icke borde draga sig för att lära
av tyskarna på de punkter, där de ha något värdefullt att konllila med.
För lnin del kan jag icke tro annat än att allmänhetens förtroende till
aktiebolagsformen framför allt inom industrien skulle väsentligt ökas, om
man hade en känsla av att styrelseberättelserna och boksluten mer än vad
nu är fallet visa läget sonl det verkligen är. När man talar så ,mycket om
vikten av att bevara förtroendet, och tillägger att statsmakterna reducera
förtroendet genom socialiseringshot o. dyl., så tror jag, att däri ligger
något riktigt,. men j,ag skulle önska, att man som Inotvikt också framförde några krav på styrelsens skyldighet att söka väcka allmänhetens
förtroende, vilket icke blott bör baseras på respekt för de ledande personernas förmåga och auktoritet utan också på möjligheten att kunna bedöma vad som sker särskilt i börsnoterade bolag.
Det finns också andra saker, so,m en ny aktiebolagslagstiftning skulle
kunna gå in på för att förhindra missbruk. Eftersom bolagsst~yrelsens medlemmar för närvarande äro de enda, som veta något väsentligt om hur
det går för bolaget, kan man ifrågasätta, om det är riktigt, att de skola
ha rätt att spekulera i bolagets aktier. Jag vet mycket väl, att i de flesta
solida och fina bolag förekommer sådant icke, men det finns nog åtskilliga
exempel på att när det artar sig till dåliga tider för ett bolag sälja dess
styrelseledamöter ut en del av sitt aktieinnehav för att sedan köpa tillbaka det, när det åter börjar bli bättre tider för företaget. l\tIan bör icke
sa.mtidigt Inonopolisera kunskapen om bolagets rö-relse för styrelsens räkning och ge den rätt att spekulera i bolagets egna aktier. Antingen skall
Juan begränsa spekulationsrätten eller också gå mycket långt i fråga Oln
skyldighet för styrelsen att upplysa allmänheten om bolag.ets ställning;
helst båda delarna.
Det finns också andra missbruk. Det vore i vissa fall nyttigt, om minoriteten kunde få större inflytande. Man kan exempelvis ifrågasätta, om icke
lninoriteten bör ha lmöjlighet att överklaga~ nät det gäller utnämningar på
ledande poster i bolaget. Det är ju tyvärr så i många fall, att av mycket
förklarliga skäl bero utnälnningarna i bolaget på släktförbindelser. Detta
går väl an, när de, som utnälnnts, äga hela kapitalet, ty då faller ju hela
risken av att utnämna en olämplig person på dem själva, ehuru det nog i
alla fall kan diskuteras, OIn det är rätt och lämpligt ens i sådana fall. Det
är emellertid ett uppenbart lnissbruk i fråga om bolag, där ennlassa människor satt in pengar, om styrelsen låter i valet av direktörer och annat
leda sig av släl{tförbindelser o. dyl. Man borde som sagt kunna diskutera,
om icke minoriteten i sådana fall borde ha möjlighet att klaga.
Det finns många sådana saker, som man har anledning uppmärksamma,
även om det naturligtvis Inöter mycket stora praktiska svårigheter att här
komma till ett resultat. Även på de punkter, där alla äro överens om att
något bör göras, har man emellertid också stora praktiska svårigheter att
brottas med. Det är mycket möjligt, att det kommer att visa sig, att det
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exelnpelvis beträffande utnämningsfrågor icke är något att göra, .då olägenheterna av restriktioner kanske skulle överväga fördelarna.
J ag skulle för min del vilja uttala den förhoppningen, att lagberedningen
och de, som komma att arbeta med denna fråga, icke i alltför hög grad
koncentrera sig på en begränsning av utdelningen eller på fri avskrivningsrätt, utan att man också ägnar samma uppmärksamhet och intresse åt de
andra stora frågor, som ha betydelse, när en mera allmän översyn av aktiebolagslagstiftningen står för dörren.
Chefredaktör C.. Trygger: Eftersom man här talat om den inverkan, som
den nuvarande skattelagstiftningen har på konsolideringsfrågan, kan det
möjligen vara av intresse för åhörarna att veta, att i det förslag, SO\IIl i dag
har framlagts av den statliga skattekommitten, ha de därutinnan framställda önskemålen blivit beaktade i icke ringa mån. Det föreslås, att skatten,
som ju förut varit progressiv, i stället skall bli proportionell, vilken förändring, om den genomföres, givetvis kommer att ha ganska stor betydelse just
för den fonderingsfråga, som vi diskutera. Det är ju så, att man i vissa fall
har gjort avsättningar till reservfond enbart av skattetekniska hänsyn,
varvid man bildat reservfonder, som icke ha någon motsvarighet i verkliga
tillgångar. Så har kunnat ske exempelvis vid nyteckningar. Avsikten har
då varit att få ned skatteprocenten. Detta har också ofta föranlett, att ett
bolags balans fått ett bättre utseende än som motsvarar verkligheten.
Förslaget tar även hänsyn till önskemålet om större avskrivningar på
så sätt, att de s. k. skatteavskrivningarna skola få göras mera i överensstämmelse med de verkliga avskrivningarna. Förslaget tillmötesgår också
det gamla önskemålet, att en avskrivning, som icke kunnat göras ett visst
år, kan få överföras på ett följande, när vinsten möjliggör det.
Förslaget till ny bolagsbeskattning är visserligen Imycket vagt skisserat i
det sammandrag som jag kunnat taga del av, men det synes i alla fall gå
i rätt riktning, och det kan kanske i någon mån lugna dem, som i motsats
till professor Ohlin förstå, att skattelagstiftningen verkligen har betytt
något för vinstberäkningen. Om professor Ohlin hade litet erfarenhet om
de diskussioner med skattemyndigheterna, som varje bolag regelbundet
måste föra minst en gång om året, är jag övertygad om att han nog skulle
ge dem rätt, som anse, att skattelagstiftningen har inflytande på bolagens
vinstberäkning.
I likhet med bankdirektör Regnstrand hade jag ett intryck av att inledningsföredraget var mycket teoretiskt och i viss måll verklighetsfrämmande. När man som inledaren utgår ifrån vinsten såsom något exakt,
är ju själva basen för diskussionen ytterligt osäker. Då spela egentligeil de
bestämmelser, som man eventuellt anser sig kunna tillstyrka, bra liten
roll, därför att det väsentliga, det avgörande är, som här redan har påpekats, i alla fall vinstberäkningen.
Inledaren sade vid ett tillfälle något, som jag tyckte lät mycket bra,
nämligen att man kan ifrågasätta bestämmelser om att hålla utdelningen
konstant. Jag tänkte, att detta skulle åtföljas av bestämmelse om att
också vinsten skulle hållas vid konstant nivå. Tyvärr var det emellertid
den enda punkt, där inledaren ställde sig litet mer skeptisk beträffande
nyttan av kompletterande bestämmelser.
Det föreföll ju, som om det norska förslaget - jag vet icke hur pass
utarbetat det är - i ganska hög grad tilltalade inledaren. Jag har emeller-
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tid för min del svårt att förstå, att man skall kunna skära alla bolag så
över en kam, som man måste göra, när man i bestämmelserna inför en
viss proportion mellan eget kapital och skulder. Detta förhållande är ju i
hög grad beroende på vad slags rörelse ett bolag bedriver. Inledaren har
tydligen tagit viss hänsyn därtill, eftersom fasta skulder mot inteckningar
inom viss procent av taxeringsvärdet, såvitt jag uppfattade det rätt, enligt hans uppfattning skulle behandlas på annat sätt än lösa skulder. Kan
emellertid en lång skuld mot inteckning i fastighet verkligen anses vara av
så väsentligt olikartad karaktär mot en vanlig skuld, som icke har någon
särskild säkerhet? Om exempelvis en verkstadsrörelse icke bär sig, så har
själva fabrikskomplexet bra litet värde. Det kan på papperet se ut att
vara en hygglig säkerhet, men det är icke lika säkert, att det är det i
verkligheten.
Vad sedan beträffar Kooperativa förbundets förslag måste jag säga, att
det förefaller mig, som om både direktör Albin Johansson och generaldirektör Örne ha en viss benägenhet att bedöma all verksamhet ur den
kooperativa verksamhetens synpunkter. Därför komma de också alltid till
resultat, som för oss andra te sig ganska verklig~etsfrämmande. Den form,
i vilken den kooperativa rörelsen bedrives, är dock något alldeles speciellt.
Generaldirektör Örne sade, att ett bolag icke skall ha mera skulder än
att det när som helst kan betala dem. Ja, det är ju ett ideal, men när kan
det egentligen realiseras? Det finns dock industriell verksamhet, där råvaran fordrar en ganska lång tids förädling. Tag t. ex. Norrlandsindustrien,
där tidsskillnaden mellan den tidpunkt, då råvaran betalas, och den tid..
punkt, då företaget får betalt för sina färdiga produkter, ofta uppgår till
två" år. Anser generaldirektör Örne, att dessa två år täcker uttrycket »när
som helst»? Jag kan icke förstå annat än att om man skall tillämpa det
krav, som direktör Albin Johansson och generaldirektör Örne uppställa,
kommer man i själva verket att låna pengar bara för nöjet att få låna.
Man lånar för lånandets eg"en skull.
Generaldirektör Örne vill icke erkänna, att strängare bestämmelser i
fråga onl fondbildning o. dyl. skulle kunna inverka på investeringsverksamheten. Han sade sig vara övertygad om att ifall nlan startar ett företag, som icke erbjuder högre utdelning än 5 % och som innebär en verkligt säker investering, skall det icke möta någon svårighet att uppbringa
kapital. l\1:en var, generaldirektör Örne, finns denna verkligt goda cigarr?
Även jag är övertygad om att ifall man i en verkligt säker investering
- kom ihåg att vi här tala om nyinvestering - med säkerhet kan få 5 0/0
ränta, skall det icke lnöta någon som helst svårighet att få folk att satsa
pengar. Varje ny investering innebär emellertid en risk. Det är i verkligheten ytterst få nya företag, som startas, där det icke finns en betydande
osäkerhet huruvida rörelsen över huvud taget skall löna sig eller i varje
fall om hur mycket rörelsen verkligen kommer att avkasta. Det är denna
risk, som skall kompenseras med en ökad avkastning, och man kan därför
icke heller begränsa utdelningen alltför mycket. Kombinerar man en dylik begränsning nled den höga beskattning, som icke minst efter det nya
förslaget konlmer att betunga det enskilda kapitalet, blir det svårt att i
detta land få tag i någon, sOlm har medel och är villig att satsa dem för
nya riskabla eller svårbedömliga investeringar.
Inledaren sade något, som enligt min uppfattning täcker det hela. Han
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yttrade om en styrelse, att den icke skall slå sig till ro lned lagens· regler.
Det är nog kärnan. Allt beror till sist på styrelsen. En god styrelse komIller aldrig att slå sig till ro med lagens regler, och en dålig styrelse kommer alltid att ha möjlighet att kringgå dem.
Advokat E., Treffenberg: Jag skall försöka fatta Inig myck~et kort. Jag
skulle vilja göra en hastig återblick på gamla tider. Innan vi år 1910 fingo
beskattning efter inkomstprocenten, var det i solida aktiebolag vanligt att
bolagsledningen visade en vinst, lagom för utdelning, och använde återstoden av vinsten till avskrivningar. Så gick det till på den tiden, alldeles
som professor Ohlin nyss tycktes ha i tankarna. Men så kom inkolTIstprocenten och skapade intresse för höga bokföringsvärden och högt redovisat
eget kapital i form av aktiekapital och reservfond, eftersom bolagen härigenom belönades med lägre statsskatt.
Inkomstprocenten har ju sina sidor. Den innebär en tanke av obestridlig rättvisa, :men den har på sitt samvete att ha ödelagt det tidigare intresset för radikala nerskrivningar och låga bokvärden. Nu lär inkom·stprocenten ligga i dödsryckningarna. Därmed bortfaller det hittillsvarande
intresset att redovisa högt aktiekapital och reservfond. Och då samtidigt
vid synranden vinkar rätt till ökade skattefria avskrivningar, skymtar ju
utsikten till att vi skulle kunna vända tillbaka till den gamla goda tiden
före år 1910, då man skrev ner sina fabriker till tio riksdaler och sina lager
till en spottstyver och sen lugnt mötte alla stormar.
Men då kommer inledaren med sin konsolideringsmetod, med dess fordran på ett visst förhållande mellan det främmande kapitalet och det egna
kapitalet, sådant detta framträder i balansen i bunden for1n såsom aktiekapital och reservfond.
Skulle nu ett bolag vilja återvända till den klassiska konsolideringsmetoden med radikalt nerskrivna bokvärden och lågt aktiekapital och reservfond - så skulle det bolaget riskera att tvingas till än ytterligare konsolidering, nämligen enligt inledarens metod. En paradoxal situation.
Förhållandet mellan eget och främmande kapital är ju ett utomordentligt intressant kapitel; jag förstår då lTIed eget kapital tillgångarnas verkliga värde utöver skulderna. Räcker det inte med att i denna del lita till
företagsledningens omsorger, och framför allt till den radikala regulator;
som ligger däri, att banker och långivare lära väl betänka sig, innan de ge
kredit åt ett bolag där det egna kapitalet står i missförhållande till det
främmande?
Professor H., Nial: Det är så många synpunkter och önskemål, som förts
fram i diskussionen, att jag omöjligen kan beröra dem alla. Delvis är det
ocksa onödigt, eftersom vissa invändningar mot mina åsikter redan bemötts av andra talare.
Flera talare ha mer eller mindre uttryckligt förebrått mig, att jag i inledningsanförandet förbigick en hel del frågor av betydelse för bolagens
konsolidering, såsom redovisnings- och avskrivniligsfrågorna. Häremot
Dlaste jag säga, att skulle vi ha tagit upp alla dessa frågor till något så när
sorgfällig diskussion, hade vi knappast kommit hem till julafton. Jag kan
icke förstå, att man icke skulle kunna diskutera den av mig upptagna frågan utan att först ta upp frågan om vinstberäkningen. Naturligtvis utgår
jag ifrån, att vinstbegreppet skall bestämmas på ett förståndigt och för-
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nuftigt sätt och att det är en fråga av allra största betydelse. Men hur den
än löses, kan man icke gärna tänka sig att lösningen gör frågan OIn fondering av vissa procent av vinsten överflödig. Jag vill också i detta salnmanhang gentemot bankdirektör Regnstrand framhålla, att jag icke alls
velat ge uttryck åt den uppfattningen, att nu förevarande fråga skulle
vara mera central än frågan om avskrivningar o. s. v. Jag anser, att alla
dessa frågor äro av stör vikt. Vilken som är viktigast har jag icke haft
någon anledning att gå in på.
Ingenjör Falkman och även direktör Trygger ansågo, att man icke behövde ha några konsolideringsregler, därför att de goda bolagsstyrelserna
i alla fall skulle konsolidera bolagen, och de dåliga icke rätta sig efter vad
söm skrivs i lagen. Detta är, såsom professor Ohlin viskade till mig, ett utmärkt rec~pt för en lagstiftare: det behövs icke någon lagstiftning alls.
Det är väl ändå inte riktigt att på det sättet dela upp bolagsstyrelserna i
två skarpt skilda kategorier, goda och onda. Är det icke så, att de flesta
bolagsstyrelser liksom de flesta människor äro något mitt emellan, 'och
kan det icke vara nyttigt för dessa företag mitt emellan att ha en lagstiftning att rätta sig efter? Vidare är det väl litet för pessimistiskt att
säga, att det inte lönar sig att skriva lagregler för onda bolag. För övrigt är
jag icke heller alldeles säker på att det icke även är nyttigt för våra många
utmärkta bolagsstyrelser att ha en lagstiftning att hålla sig tilL Det kan
väl i varje fall icke skada, att bolagsledningen gentenl0t aktieägare, som
vilja ha större utdelning, kan peka på att lagens föteskrift, och dess anda
och mening är, att bolagen skola konsolideras.
I fråga om generaldirektör Örnes yttrande vill jag endast framhålla, att
jag icke sade, att direktör Johansson ville rekommendera åt bolagen att
placera sina nledel i »likvida tillgångar». 'Jag har naturligtvis icke uppfattat Kooperativa förbundets förslag så att det skulle direkt eftersträva sådan placering, utan jag framhöll endast; att så kan förslaget komma att
verka.
Jag förstod icke riktigt, vad professor Ohlin menade med en invändning. Professor Ohlin sade,. att om allt är bra, om skuldernas förhållande
till det egna kapitalet är rimligt, om likviditeten är god och om vinstberäkningen är gjord efter riktiga grunder, ja, då finns det ingen anledning
att föreskriva någon utdelningsbegränsning. Men vem har sagt, att det
skall göras en utdelningsbegränsning i ett sådant fall? Hela frågan gäller
ju i vilka fall ett bolags ställning är sådan, att Inan behöver göra en utdelningsbegränsning i konsolideringssyfte. När detta är fallet, kan man
tvista om i det oändliga. Men tankegången är den, att vissa avsättningar
behövås just för att de krav, som professor Ohlin uppställde, skola kunna
tillgodoses. Enligt gällande lag och även enligt den tankegång, som jag
lade fram,- skulle utdelningen vara helt fri i ett bolag med i alla avseenden
så god ställning, som professor Ohlin talade o:m.
Jag vill slutligen säga ett ord GIn det uttryck, som här blivit fällt 01)1
att mitt förslag skulle vara så förfärligt verklighetsfrämmande. Ett sådant
påstående, framställt utan någon verklig diskussion av de tånkegångar,
varpå förslaget grundats, är icke möjligt att diskutera. Det kan dock kanske ha sitt intresse, att det norska förslag, som jag i vissa avseenden stödde
mig på, är utarbetat aven stor kommitte 'med framskjutna representanter
för praktiskt taget varje mera betydande näringsgren i Norge. Kommit-

140

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN 2 DECEMBER 1937

tens förslag är enhälligt. Det tyder icke på att det är fråga onl så" förfärligt verklighetsfrämmande tankar.
Generaldirektör A" Örne: Jag skall fatta mig mycket kort.
Direktör Trygger frågade mig: Var finnes denna verkligt goda cigarr?
Det skall jag genast tala om. Den finns i den låda, där jag brukar förvara lämpliga exemplar att bjuda mina åhörare för att de skola uppfatta
vad jag säger lättare än om jag uttrycker mig rent abstrakt. För att
cigarren skall vara användbar, måste den icke blott snoppas, som direktör Trygger gjorde, utan också tändas vid lågan av hans livliga intelligens. ~'örst då avger den en njutbar rök.
Professor Ohlin kom med en enligt hans uppfattning mycket besvärande anmärkning, nämligen att det här gällde att egga med stora förtjänster dem, som vilja våga något för att skapa nytt. Ja, den anmärkningen skulle kunna ge anledning till "mångahanda reflexioner. Jag vill
endast säga, att om en uppfinnare kommer till en person med kapital och
lovar honom 100 % utdelning redan det första året, om han sätter in
pengar i ett nytt företag, så kan jag våga 10 mot l på att den, som tror
på detta, kommer att förlora hela sitt kapital, och han får dessutonl, om
han sitter med i styrelsen för företaget, tacka Gud och banken, om han
icke rent av åker in för vårdslös behandling av borgenärer. Så står det i
verkligheten till med den sortens initiativ.
För övrigt skulle det vara mycket intressant att få höra, om professor
Ohlin kan ge exempel på något bolag, som har tagit ett för landet nyttigt initiativ och som genast har kunnat börja med stora utdelningar till
aktieägarna utan att det gått galet. Kan professor Ohlin meddela ett
enda sådant exempel, skulle jag vara honom mycket tacksam. Jag har
aldrig hört talas om något. Kan professor Ohlin vidare ge ett exempel
på företag, som ha blivit verkligt nyttiga .för landet på lång sikt och som
icke ha börjat med att kraftigt konsolidera sig?
Jag vill slutligen påpeka ytterligare en sak, nämligen att liksom de
förnämsta nyskapelserna på teknikens område nu för tiden icke göras
av uppfinnarnas löskekarlar utan av folk, som äro anställda hos solida
företag, så är det också på det sättet, att de flesta nya initiativ tagas av
redan existerande företag med god ekonomisk ställning och med gott om
pengar. Så är fallet med de bolag, som kallas banker, eftersom dessa äro
speciellt gjorda för att göra detta, men jag vågar säga, att detsamma
också är förhållandet med industribolagen. De nyheter, som komma till
här i landet på industriens område, torde i rätt stor utsträckning - jag
skall försiktigtvis icke uttrycka mig starkare - vara tillkomna på det
sätt, att äldre företag ha satsat pengar för att föra nyheterna ut i livet.
Professor Bli Ohlin: Jag är tvungen att säga ett par ord till svar på generaldirektör Örnes frågor, fastän jag icke riktigt förstår, att de voro vidare relevanta i förhållande till vad jag har sagt.
Vad först beträffar riskbärandet i det ekonomiska livet, så är det väl
icke bara fråga om dessa mystiska uppfinnare. Det finns väl oändligt
mycket av ekonomisk verksamhet, som är förenad med risk, av helt annan karaktär. Det förefaller mig vara att i någon mån vrida saken från
vad den verkligen gäller att tala om uppfinnare av den typen. Om det
verkligen vore så, att affärsmännen äro överens med hr Örne om att risk-
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bärandet icke spelar någon roll, kunde verkligen den ekonomiska diskussionen här i landet både beträffande hög beskattning av stora inkomster
och 11lycket annat läggas på ny bog. Intill dess emellertid generaldirektör
Örne fått näringslivet med på detta, föredrar jag att utgå ifrån, att detta
riskbärande är en väsentlig sak, som behövs för att landet skall utvecklas.
Det är visserligen alldeles riktigt, att våra stora bolag för närvarande
ha övertagit mer och mer av detta riskbärande, men det trodde jag var
en tendens, som icke i och för sig är önskvärd. Vi ha fått en så stark koncentration av nya saker på redan existerande bolag bland annat av skatteskäl, därför att om ett stort bolag tar upp en ny sak, som går med förlust, kan förlusten dras av från vinsten - staten bär alltså sin del av
l~isken genonl minskad skatt men bildas ett särskilt bolag för en ny
tillverkning, som går med förlust, kan bolaget icke bli mer än skattefritt.
Går det däremot med vinst, tar staten en stor del av vinsten. Det förefaller mig verkligen vara önskvärt att ha ett system, som uppmuntrar till
tagande av nya initiativ, utan att detta behöver göras beroende av ett visst
antal redan existerande bolags hjälp. Jag har många gånger hört en av
våra mest framstående bankdirektörer betona just den synpunkten.
Generaldirektör Örne frågade, om jag kunde ge något exempel på ett
bolag, som tagit ett nytt initiativ och genast börjat med stora utdelningar.
Det är emellertid icke fråga om detta, utan min synpunkt var den, att om
man förbjuder bolag att ge mer än 5 0/0, förrän det faktiskt betalat alla
skulder, har man uppskjutit den tidpunkt, då bolaget kan ge mer än 5 0/0,
icke blott till den tidpunkt, då en försiktig bolagsledning skulle finna en
högre utdelning vara berättigad, vilket dock vanligen dröjer många år,
utan uppskjutit det ännu mycket längre. Jag skulle mycket väl kunna
ge exempel, om jag hade Aktieägarnas uppslagsbok i min hand. Jag skall
taga ett i högen. Asea hade en rätt väsentlig skuldsättning på 1920-talet
och delade ändå ut mer än 5 0/0' Jag tror för min del, att om man undersöker saken, skall man finna, att försiktiga bolagsledningar ha funnit, att
de kunna ge mer än 5 0/0, även om bolaget har skulder, som något överstiga den gräns, som generaldirektör Örne vill sätta. Därmed har jag icke
tagit avstånd från själva tankegången. Jag understryker tvärtom, att det
ligger något riktigt i den tankegången, men jag tror, att gränsen är för
snäv. Att alla sunda bolag konsolidera sig till en tid är naturligtvis alldeles riktigt.
Jag vill begagna tillfället att säga till chefredaktör Trygger, att det föreligger ett missförstånd om vad jag verkligen yttrade. Jag sade icke, att
förhandlingarna med skattemyndigheterna för närvarande icke vålla
några olägenheter. Jag sade istället, att det argumentet leder till krav på
vidgad avskrivningsrätt - icke fullt oinskränkt sådan -. Jag tillade, att
jag icke hade funnit, att aktieägarna kunna utöva något effektivt tryck
på bolagsledningen i fråga om avskrivningarnas storlek genom att säga,
att om bolaget icke får avskriva mer än så och så mycket för skattemyndigheterna, får styrelsen ej heller göra det i övrigt utan vinsten skall an·vändas till utdelning. Jag hävdar alltjämt, att det nog är ett relativt litet
antal bolag, där aktieägarna ha en sådan möjlighet.
Till sist måste jag säga, att jag tydligen på en viktig punkt missförstått
professor Nial. Mina invändningar rörande utdelningsbegränsningen träf-
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fade tydligen icke hans framställning, utan vi synas vara överens
väsentliga.

det

Ingenjör 0_ Falkman:: Då generaldirektör ärne, om jag uppfattat honom
rätt, anser, att det skulle gå lika bra att få aktier tecknade, även om utdelningen för all framtid fastställdes till lnax. 5 0/0, skulle jag vilja till honom framställa två frågor.
Den första frågan är: Anser generaldirektör Örne också, att det skulle
vata möjligt etablera lotterier, om man toge bort alla vinster l1len behölle
nitarna? 5 % ränta på i aktier investerat kapital innebär ju ingen vinst
und~r sådana tider, då 5 % är en normal räntefot.
Min andra fråga är följande: Eftersom räntefoten- är starkt föränderlig,
i dag 2 0/0, vid andra tillfällen än;da upp till 8 0/0, kan det väl icke var.a
riInligt, att man i lagen skriver in just 5 0/0. Under en VIss period, exelnpelvis under den nuvarande, representerar det en god förräntning, under en
annan period daremot en mycket måttlig sådan. Då borde väl lagen i
stället föreskriva, att aktiebolag icke få dela ut mer än 1 % utöver vid
varje tid gällande diskontosatser eller något dylikt. Ä.r detta enlellertid
något, som är praktiskt framkomligt?
Generaldirektör A" Örne: Vi diskutera ju frågan med utgångspunkt från
ett visst bestämt läge just nu. Det företag, som jag har att placera för,
skulle vara hjärtans glada, om de kunde bli garanterade en avkastning på
kapitalet av 3 0/0, Mitt förslag innebär alltså, att bolagen genast skulle
få dela ut 2 % utöver nämnda procentsats och dessutom allt vad som eventuellt kan komma att bli möjligt, sedan företaget blivit konsoliderat. Det
är ju denna konsolidering, som man vill inrikta folk på. För övrigt skola
vi icke fästa oss så mycket just vid siffran 5 0/0' Det kan vara både 3 0/0
och 10 0/0. Det beror givetvis på hurudant ränteläget för tillfället är. Det
brukar ju icke vara omöjligt att ändra en lag. Att ändra den för en tillfällig ändring i ränteläget skulle vara felaktigt, men går räntan ned mot O,
som den för närvarande tycks göra, kanske 5 % icke är så dåligt.
Jag är fullkomligt ense nled professor Ohlin därom, att aktieägarens roll
ur nationalekonomisk synpunkt är att satsa pengar och bära risker, men
det finns väl icke någon, som satsar pengar i ett aktiebolag ba1·a för att
bära risker. Han gör det väl också, därför att han tror, att det är tryggt.
Ingenjör 0_ Falkman: Jag vill endast konstatera, att generaldirektör
Örne alltså menar, att en eventuell lagstiftning skulle fastställa en l1laximiutdelning å exempelvis 5 % men att, om ränteläget efter några år stabiliserades på en annan nivå än den tidigare, skulle riksdagen besluta en ändring av lagen och fortsätta därmed vid varje ny förändring i läget.
Vad generaldirektör Örnes svar på min första fråga beträffar, synes det
mig innebära, att aktieägarna aldrig skulle kunna få ut någon vinst på sin
investering, lned mindre" än att bolaget upplöstes. Den utvecklingen bör
väl dock icke befordras.
Riksbankschefen I- Rooth: Jag ber att å föreningens vägnar få franlföra
ett tack till lagberedningens ledamot, som varit vänlig kOIDlna hit och
framföra några av de synpunkter, SOlTI varit förelnål för diskussion inom
beredningen. Vi äro fullt medvetna om att lagberedningen ännu icke har"
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tagit någon ståndpunkt till frågan, men vi trodde inon1 föreningens styrelse, när vi anmodade professor Nial att inleda aftonens föredrag, att
det kanske skulle vara till någon nytta icke endast för föreningens medlelnmar att få höra vissa av de linjer, efter vilka diskussionen pågår i lagberedningen, utan lnöjligen även nyttigt för det fortsatta arbetet inom
beredningen att få del av den uppfattning, som hyses av föreningens medIelnlnar i den fråga, som varit under diskussion.
Samtidigt med att jag framför ett tack~ även till de övriga, som yttrat
sig i diskussionen, ber jag att få sluta med att stryka under två saker,
son1 ha slagit mig särskilt i kväll. Det ena gäller vad ingenjör Falk.man
och generaldirektör Örne nu senast ha diskuterat, nämligen räntans föränderlighet. Det är lcanske icke alla, som i hastigheten kommo att tänka
på san1ma sak som jag, nämligen att vi haft en gammal lagbestämmelse
om att den högsta tillåtna räntesatsen skulle vara 6 0/0. Den lagbestämInelsen måste emellertid upphävas, därför att den kringgicks. Därför tror
jag icke heller, att det vore så lyckligt att i lag bestämma en gräns av 5 0/0
för utdelningen, i.nnan bl. a. fondbildningen nått en viss storlek. Jag skulle
vilja utvidga detta till att säga, att jag är icke alldeles övertygad om att
det är så lyckligt att skriva alltför detaljerade lagar, framför allt icke alltför detaljerade aktiebolagslagar, ty jag tror, att i detta avseende liksom i
så många andra kommer det an på det sätt, på vilket lagen tillämpas,
och den ansvarskänsla, som gör sig gällande hos bolagsledningarna. Jag
vill därför också för det andra stryka under vad professor Ohlin yttrade
om att det är av allra största vikt, att de, som sitta med i ett aktiebolags
styrelse, åläggas ett strängare ansvar, än vad hittills varit fallet. Med
skärpta ansvarsbestämmelser är det att hoppas att styrelsens känsla av
ansvar för förvaltningen skall ökas, och i den förhoppningen ber jag att få
förklara aftonens samlnanträde avslutat.
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HAMMARSKJÖLD, B., landshövding,
Nyköping.
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HAMMARSKJÖLD, D., statssekreterare}
ledrlmot av styrelsen.
HAMRIN, F., landshövding, .JÖnköping.
HANSEN, F., revisor.
HANSON, L., direktör, Djursholm.
HANSSON, J., bokförläggare.
HANSSON, S., generaldirektör.
HANSTRÖM, T., byråinspektör.
HAUPT, O., direktör, Saltsjöbaden.
HEAP-ÅBERG, Y., fil. licentiat.
HEDBERG, A., direktör.
HEIMB"uRGER, H., sekreterare.
HELGER, B., amanuens.
HELLFARTH, MARIA'NNE, fröken.
HELLMAN, G., direktör.
HELLSTEDT, L., byggnadsingenjör.
HELLSTEDT, S., byråchef.
HELIJSTRÖM, C., kapten, civilingenjör.
HELLSTRÖM, N. E., kapten.
HELLSTRÖM, O., disponent.
HELLSTRÖM, T., direktör.
HEMBERG, W., f. d. revisionssekreterare.
HERNOD, T., direktör.
HESSLER, A., sekreterare.
H EYl\fAN, B., direktör.
HEYMAN, G., köpman.
HEYMAN, INGRID, fru.
HILDEBRAND, K., fil. doktor, riksgäldsfullmäktig.
HINTZE, H' J direktör.
HIRSCR, A., direktör.
HIRseH, O., direktör.
HOLGERSSON, S. E.
HOLMBLAD, D., grosshandlare.
HOLMQUIST, G., direktör.
HOLMSTEDT, G., t. f. notarie.
HORN, K. VON, alnanuens.
HULTMAN, G., direktör.
HULTMAN, 1., f. d. bankdirektör,
Djursholm.
Huss, E., fil. doktor.
Huss, G., f. d. generaldirektör.
HÄCKNER, Y., advokat.
HÄGGLUND, J. A., riksgäldssekreterare,
Djursholm.
HÄGGLUND, M., direktör.
HÄVERMARK, G. J:SON, aktuarie.
HÖGBOM, 1., professor.
HÖGFELDT, M., direktör.
HÖGLUND, H., direktör.

HöGLUND, K. J., köpman.
HÖJER, le., fil. lic., direktör, Stocksund.
HÖRLIN, H., revisor.
IHRFORS, A., försäkringsdirektör.
INSULANDER, E., generaldirektör.
JACOBI, N. A., t. f. byrådirektör.
JACOBSON, G., fondmäklare.
JAKOBSON, N., direktör.
JANSSON, E. T., fil. doktor, byråchef.
JANSSON, M., fil. doktor, f. d. kommerseråd.
JELF, O., revisor.
JERNEMAN, T., fil. doktor, t. f. byrådirektör.
JOCHNICK, J. G. A. AF, f. d. generaldirektör.
JOHANSSON, A., fil. doktor, docent.
J OHNSSON, W., bruksdisponent.
JONSON, T., professor, Djursholm.
JONSSON, A. V., stadsmäklare.
JOSEPHSON, J., grosshandlare.
JOSEPHSON, P., bankir.
JOSEPHSON, W., direktör.
JOSEPHSSON, H., direktör.
JOSEPHSSON, O., fil. licentiat.
JUHLIN·DANNFELT, C. G., direktör.
JÄRTE, O., fil. doktor, f. d. byråchef.
JÖNSSON, T., redaktör.
KALDEREN, G., direktör, Saltsjö-Duvnäs.
KALLERMAN, N., löjtnant', Wien.
KARLSSON, HJ., ombudsman.
KEMPE, S., bruksägare.
KEY, H., fil. doktor, f. d. chefredaktör.
KINNANDER, O., v. h~radshövding.
KJELLBERG, E., bankdirektör, Saltsjöbaden.
KJELLBERG, J., f. d. bankdirektör.
KJELLSTRÖM, W., advokat.
KLEMAN, C., civilingenjör.
KocH, O., sekreterare.
KOCK, B., civilingenjör.
KOCK, P., direktör.
KOERSNER, S., kamrer.
KOIJLBERG, B., e. o. hovrättsnotarie.
KRUSENSTJERNA, F. VON, f. d. bankinspektör.
KUGELBERG, B., direktör.
KULLING, E., direktör.
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KUYLENSTIERNA, O. W. U., juris doktor,
kammarrättsråd.
I(vARNsTRöM, N., advokat.
KÄLLQVIST, O., förste byråinspektör.
KÄLLSTRÖM, V., förste aktuarie.
KÄRNEKULL, O., överingenjör.
LAGERBIELKE,
rättsnotarie.
LAGERBJELKE,
chef, Älvsjö.
LAGERCRANTZ,
LAGERCRANTZ,

E., friherre, e. o. hov-

J. G., greve, f. d. byrå-

C., bankdirektör.
G., bankdirektör, leda·
rnot av styrelsen} Djursholm.
LAGERCRANTZ, 1., advokat.
LAGERCRANTZ, M.
LAGERGREN, H., aydelningschef.
LAHRMAN, G., löjtnant.
LAMBERTH, O., t. f. sekreterare.
LAM~ERT-MEULLER, F., direktör.
LAMM, O., generalkonsul.
LANDBERG, O. E., kommerseråd.
LANDEN, O. W., f. d. landskamrer.
LANDGREN, G., fil. lnagister.
LANGE, G., amanuens.
LARSSON, L., direktör.
LARSSON, O., borgarråd.
LARSSON, Y., fil. doktor, borgarråd.
LAURIN, L, direktör.
LAlJRITZEN, H., f. d. bankdirektör.
LAVAL, G. DE, assessor.
LEFFLER, H., ingenjör, Göteborg.
LEFFLER, O., sekreterare.
LEFFLER, S. H., revisor.
LEIJONMARCK, G., f. d. taxeringsintendent.
LIJJIENBERG, A., fil. doktor, kommerseråd.
LILlENBERG, A., stadsplanedirektör.
LILJA, O. B., bankdirektör, Djursholm.
LINCK, W., grosshandlare, Djursholm.
LINDAHL, A., advokat, Djursholm.
LINDAHL, E., professor, Göteborg.
LINDAHL, G., revisor.
LINDBERG, J., förlagschef.
LINDBERG, K. A., ordförande
Landsorganieationen.
LINDBERGER, A., redaktör.
LINDBLAD, A., fil. doktor, Djursholm.
LINDEBERG, E., byråchef.
LINDER, TYRA, amanuens.
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LINDGREN, G., kapten.
LINDGREN, V., direktör, Saltsjöbaden.
LINDH, E., förste aktuarie.
LINDQUIST, OL., direktör.
LINDQUIST, }1~., grosshandlare.
I-JINDSKOG, S., ad vakat.
LINDSTEDT, A., f. d. president.
LINDSTEDT, ANDREA, fil. kandidat.
LINDSTRÖl\f, O. W., bankdirektör.
LINDSTRÖM, Z., bankdireKtör.
LINSE, R., civilingenjör, Jönköping.
LITHANDER, E., direktör, Göteborg.
LJUNGDAHL, OL., major, Stocksund.
LJUNGGR~N, A. A., revisor.
LJUNGGREN, H., direktör.
LJUNGLUND, L., redaktör.
LJUNGLÖF, R., grosshandlare.
LJUNGSTRÖl\f, G. P., civilingenjör,
Malmö.
LOOSTRÖM, B., andre kanslisekreterare.
LOVRN, T., försäkringsdirektör.
LUNDBERG, E., docent, föreningens

sek'l4eterare.
LUNDBERG, F., fil. doktor, direktör, Salt·
sjöbaden.
LUNDELL, T., civilingenjör.
LUNDGREN, TH., konsul.
LUNDQVIST, E., bankdirektör.
LUNDVIK, V., handelsråd.
LUBECK, S., landshövding, Gävle.
LYBERG, E., direktör.
LÖFBERG, T. H., direktör.
LÖFGREN, S., jur. kandidat.
LÖWGREN, J. G. F., f. d. landskamrer.
MAGNUSSON, H., t. f. sekreterare.
MALMFORS, N., kanslichef.
MALMFORS, S., f. d. kraft.verksdirektör,
Falun.
MALMSTRÖM, B., sekreterare.
MALMSTRÖM, S., bankdirektör, Djursholm.
MANNHEIMER, G., bankdirektör.
MARCUS, M., fil. doktor.
MARIN, S., rådman, Gävle.
J\IARMOLIN, F., kamrer.
MATERN, C. R .. VON, f. d. bankdirektör.
MATTaN-SJÖBERG, N., advokat.
MATTON-SJÖBERG, p') bergsingenjör,
Domnarvet.
MATZ, S., juris doktor, kommerseråd.
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MEIJLING, J., civilingenjör.
MELIN, H., t. f. förste byråinspektör.
MODIG, E., envoye, Buenos Aires.
MOLANDER, S., banktjänsteman.
MOLIN, R., direktör.
MONTGOMERY, A., professor.
MONTGOMERY, B. G., fil. doktor, Bro.
MUNCK AV ROSENSCHÖLD, H., jur.
kandidat.
MYRDAL, G., professor.
MÄRTENS, H., direktör.
MÖLLER, H., direktör, Söderhamn.
MÖLLER, K., direktör.
MÖRNER, K. A. G., greve, f. d. landshövding, Örebro.
NACHMANSON, H., kapten.
NANNESON, L., professor, Uppsala.
NERELL, Å., direktör.
NORBECK, O., bankdirektör.
NORDENDAHL, E., civilingenjör.
N ORDENSON, H., fil. doktor.
NORDIN, J., chef för arbetsrådet.
NORDLING, B. T., bankdirektör, Västerås.
NORDSTRÖM, A., ingenjör.
NORDWALL, B., finanssekreterare.
NORDWALlJ, H., f. d. kamrer.
NORMAN, A., direktör.
NORSTRÖM, C., advokat.
NYBERG, J., lektor.
NYLANDER, E., direktör.
NYSTRÖM, B., fil. doktor, t. f. byråchef.
NYSTRÖM, E., sekreterare.
NYSTRÖM, H., bankdirektör.
NYSTRÖM, H., civilingenjör.
NÄLSEN, F., bankdirektör, Göteborg.
NÄSGÄRD, B., statssekreterare.
OBERGER, F., advokat.
ODHE, T., redaktör.
OHLIN, B., professor, ledamot av sty-

relsen.
OHLIN, H., direktör.
OLOFSSON, C., byråchef.
OLSON, K., förste kanslisekreterare,
Stocksund.
OLSSON, Å. F. N., advokat.
OLSSON, E., direktör.
OLSSON) L, bergsingenjör.
OLSSON, N., revisor.
OTTERSTRÖM, N., kamrer.

PALANDER, T., docent.
PALME, INGEGERD, fröken.
p ALMI, S., kapten.
P ALMQVIST, G. R., fil. doktor, aktuarie.
P ARMENT, G., stadskamrer, Göteborg.
PAUES, E. W., direktör.
PEHRSSON-BRAMSTORP, A., statsråd.
PEHRZON, V., direktör.
PERSLOW, D., e. o. hovrättsnotarie.
PERSSON, E., direktör.
PETREN, V., hovrättsråd.
PETTERSON, E. K., korrespondent,
Göteborg.
PETTERSON, H., professor.
PHILIPSON, M., f. d. bankdirektör.
PIHLSTEDT, E. E., kontorschef.
PLANTING-GYLLENBÅGA, E. J. C., f. d.
regeringsråd.
PONSBACH, E., fondmäklare.
PORAT, T. VON, försäkringsdirektör.
PRAWITZ, G., juris doktor, byrådirektör,
Tullinge station.
PRAWITZ, H., fil. licentiat.
PRIPP, L., v. häradshövding.
PRYTZ, B. G., överdirektör, Göteborg
RAAB, S,) friherre, bankombudsman.
RAASCHOU, B., revisor.
RAASCHOU, T., bankdirektör.
RABE, G., bankombudsman.
RAUSING, R., direktör.
REGNSTRAND, J. O., bankdirektör.
REHNRY, H., direktör.
REUTERSWÄRD, G., major.
RICHERT, A., envoye, Berlin.
RrcHERT, S., bankombudsman.
RIEMER, S., dr. phil.
RISING, C. G., direktör.
RODLING, E., direktör.
ROHTLIEB, C., juris doktor, kansliråd.
ROOTH, L, riksbankschef, fÖl"eningens

ordförande.
RUDENSTAM, G., direktör.
RUDLING, B., direktör.
RUNEl\fARK, P. S., byråchef.
RYDBECK, O., f. d. bankdirektör.
SACHS, J., f. d. generalkonsul.
SACHS, R., direktör.
SACHS, T., redaktör.
SAHLIN, G., direktör, Djursholm.
SAMUELSSON, O., organisatiol1schef.
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SANDBERG, F' J riksgäldsdirektör.
SANDBERG, MARGARETA, advokat.
SANDEBERG, F. AF, kontorschef.
SANDEBORG, G., assessor.
SANDLER, R., utrikesminister.
SANDMAN, F., doktor.
SANTESSON, R., bankkamrer.
SCHELE, S., direktör.
SCHENKE, N., undervisningsråd.
SCHULTZBERG, L.
SCHULZENHEIl\l, H. VON, byråchef.
SEDERHOLM, G., f. d. landshövding, Ål.
berga gård.
SEGERSTEDT, T., f. d. professor, redaktör, Göteborg.
SELMER, H., direktör.
SETTERGREN, G., direktör.
SETTERWALL, A., kapten.
SEVERIN, F., t. f. statssekreterare.
SIDENVALL, K., kommerseråd.
SIDVALL, S. R., byrådirektör.
SIEURIN, E., överingenjör.
SILFVERSTOLPE, G., advokat, Lidingö.
SILFVERSTOLPE, MAJA, jur. kandidat,
Lidingö.
SIIJLEN, O., professor.
SILVERSTOLPE, G. WESTIN, f. d. professor.
SIl\fONSSON, K. G., bankokommissarie.
SJÖGREN, E., förvaltare, Uppsala.
SJÖGREN, G. W., fil. licentiat, förste
kanslisekreterare.
SJÖGREN, L, försäkringsdirektör,

ledamot av styrelsen.
SJÖGREN, L W., jur. doktor, docent,
Lund.
SJÖGREN, P. A., ingenjör.
SJÖSTEDT, C. H., f. d. bankdirektör.
SJÖSTRÖM, I., direktör, Höganäs.
SJÖÅKER, T., revisor.
SKIÖLD, Å., advokat.
SKOGH, S., byråinspektör.
SKOGIJUND, A., banktjänsteman.
SOHLMAN, R., f. d. kommerseråd.
SOMMARIN, E. F. K., professor, Lund.
STAEL VON HOLSTEIN, MATHILDA,
advokat.
STAMSÖ, K. K., direktör.
STEFFENBURG, R., bankdirektör,
Vänersborg.
STEN, H., bankdirektör.
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STENBECK, H., advokat.
STENDAHL, O., civilingenjör.
STERKY, C. E., f. d. krigsråd.
STERNER, B., kapten.
STERNER, R., amanuens.
STIEBEL, B., försäkringsdirektör.
STIERNSTEDT, W. G., friherre, direktör.
STJERNBERG, N. F., professor.
STOCKMAN, S. 1(., förste aktuarie,
Stocksund.
STREYFFERT, TH., docent.
STRIDSBERG, E., f. d. byråchef.
STRIDSBERG, E., generaldirektör.
STYRMAN, G. A., direktör.
STÅLFORS, H., f. d. professor.
SUNDBLOM, R., e. o. hovrättsnotarie.
SUNDELIN, C., civilingenjör.
SUNDIN, J. A., sekreterare.
SUNDIN, O., banktjänsteman.
SVANTESSON, N., fil. doktor, överlantmätare, Kristianstad.
SWARTLING, C., advokat.
S'VARTLING, E' J kamrer.
SWARTLING, J., f. d. bankdirektör.
SVENNILSON, L, fil. licentiat.
SVENSSON, C. E., bankdirektör,
Göteborg.
SVENSSON, N., direktörsassistent.
SVENSSON, S., revisor.
SVÄRDSTRÖM, 1(. F., t. f. byrådirektör.
SYDOW, Chr. von, direktör, Norrköping.
SYDOW, F. VON, advokat.
SÄLLFORS, T.) överingenjör.
SÖDERBAUM, S., direktör.
SÖDERBERG, E., direktör, Uppsala.
SÖDERBERG, G. 'V., bankdirektör.
SÖDERBERG, K., notarie.
SÖDERBERG, K. G., fil. doktor.
SÖDERBÄCK, F., direktör.
SÖDERLUND, G., direktör.
SÖDERQUIST, T., major.
SÖDERSTRÖM, E., direktör.
SÖDERSTRÖM, N., direktörsassistent.
TAUVON, G., advokat.
THOMSON, A., kanslichef.
THOREN, S., överste.
THORSTENSON, AXIANNE, byråföreståndarinna.
THRONE HOLST, H., disponent.
THULIN, C. A.
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THUNE, R., ingenjör.
TaNDEN, A., byråchef.
TOTTIE, H. K. H., statskommissarie,
Lidingö.
TRANCHELL, C. F., ingenjör, Malmö.
TREFFENBERG, E., advokat, Djursholm.
TRYGGER, C., chefredaktör.
TRYGGER, C. E., bankråd.
TRÄGÄRDH, R. O. E., f. d. bankdirektör,
Häl singQorg.
TUNHAMMAR, E., direktörsassistent.
TÖRNEBL.ADH, C., f. d. bankråd.
'rÖRNQVIST, G., professor.
UGGLA, A., överste.
ULLMAN, S., banktjänsteman.
ULMGREN, P., försäkringsdirektör.
URELL, T., kontorschef, Uppsala.
URVÄRN, H., kamrer.

WIDEN, P. G., f. d. kammarrättsråd.
WIDI.UND, S., riksgäld~kommissarie.
WIGFORSS, E., statsråd.
'VIJKANDER, T., direktör, Göteborg.
WIKSTRAND, Y., kamrer.
WIKSTRÖl\-I, C., grosshandlare.
WILHELl\ISS0N, E., vice riksbankschef.
WILLGREN, C. G., taxeringsintendent.
WILLNERS, H., bergsingenjör, Vuoksen·
niska, Finland.
WINKLER, N., grosshandlare, Malmö.
WINSLER, P. G., fil. doktor, docent,
Vinslöv.
WISTRAND, K., direktör.
WOLONTIS, J., fil. doktor.
WRANCKE, G., revisor.
W.Ä.HLIN, P., bankdirektör.
W ÄSTFELT, A., direktör.
YLLNER, CHR., kamrer.

W JERN, F., direktör, Djursholm.
WAHLBERG,G., kamrer.
WAHLGREN, H. R., bankråd.
WAHLIN, C. A., f. d. kansliråd.
W AHREN, E., disponent, Saltsjöbaden.
WALDENSTRÖM, M., direktör.
WALDENSTRÖM, O., sekreterare.
WALL, S., professor.
WALLBERG, F., vice riksbankschef.
WALLENBERG, B.
WALLENBERG, J., bankdirektör, leda,not

av styrelsen.
WALLENBERG, K. A., bankdirektör.
WALLENBERG, M., v. häradshövding.
WALLENBERG, O., kapten, direktör.
WALLNER, J., aktuarie.
WELINDER, C., jur. dr., docent, Lund.
WERNER, CH., direktör, Djursholm.
WESSMAN, K., kamrer.
WESTER, D. V., kamrer.
WESTERBERG, S., civilingenjör.
WESTIN, E., bankkamrer.
WESTLUND, T., kamrer.
WIBERG, O. A., överingenjör, Borggård.
WICKMAN, O., jur. kandidat, Lund.
WICKMAN, Å., ryttmästare.

ZETHELIUS, E. G., f. d. kanslisekreterare.
ZIELFELT, A., bankdirektör.
ÅBERGSSON, ANNA, fröken.
ÅHLUND, N., disponent.
ÅKERHIELM, C. O., friherre, jur. kan·
didat.
ÅKERLINDH, G., direktör.
ÅKERMAN, G. R. J., generallöjtnant..
ÅKERMAN, J. G., professor, Göteborg
ÅKERMAN, J. H., docent, Lund.
ÅKESSON, O. A., fil. doktor, chef för
försäkringsinspektionen.
ÅLANDER, M., kamrer.
ÅMARK, K., fil. doktor, kanslichef.
ÅQVIST, T., direktör, Örebro.
ÅSTRAND, I., rektor, Ystad.
ÅSTRÖM, A. M., jur. kandidat.
ÖBERG, A., banktjänsteman.
ÖDMARK, S., bankdirektör, Saltsjöbaden.
ÖRNE, A., generaldirektör.
ÖSTERBERG, S. E., kommerseråd.
ÖSTERLÖF, A., häradshövding.
ÖSTRAND, D., byråchef, Stocksund.

