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fortsatt nedgang utan snarare en okning, som mirkvirdigt nog fortsatt efter det nya krigets utbrott.
Man skulle kunna saga att prognosernas styrka ar den att de samtliga foretagits efter en och samma schablon, om detta icke samtidigt
skulle kunna betraktas som ett svaghetstecken. Man har forsokt att
anpassa utvecklingen i samtliga lander efter ett och samma schema!
Arbetets styrka ligger emellertid framst dari att det giver en overskadlig bild av befolkningens storlek och fordelning efter alder och kSn
i praktiskt taget samtliga Europas stater och Sovjetunionen vid arsskiftet 1939-1940, d. v. s. vid en tidpunkt, da fransett Polen inga stirre
forodelser annu hade overgatt Europa. Dess styrka ligger ocksa i de
skilda kapitlena om det forra varldskrigets befolkningsforluster och dess
inverkan pa befolkningsutvecklingen samt slutligen i de analyser, som
foretagits betraffande det andra varldskrigets inverkan.
Tyvarr redovisar arbetet icke sarskilt ingaende befolkningsutvecklingen under de senaste aren samt de data, pa vilka prognoserna ursprungligen byggt. En tabellarisk oversikt over senast tillgangliga
dodsrisker och olika fruktsamhetstal fSr varje stat, vilka sedan legat
till grund for extrapoleringen skulle hSjt arbetets varde. Den av Internationella Statistiska Institutet i Haag senast utgivna befolkningsoversikten avser endast aren 1929-1936. Senare data maste dock hava varit
tillgangliga i en mangd fall.
Sarskilt betraffande Sovjetunionen skulle en utforlig redovisning av
utgangslaget betraffande dodlighet och fruktsamhet varit onskvard. Senaste reproduktionstalet for Sovjetunionen angives till over 1,6 men avser ar 1926. Det sages dessutom indirekt att uppgifterna icke alltid varit
tillrackligt ingaende, varfor man utan tvivel kan hysa kraftiga invandningar mot den har framstallda prognosen for Sovjetunionen.
Carl-Erik Quensel.

JORDBRUKETS ARBETSKRAFTSPROBLEM
Jordbrukets
framtida
pa arbetskraft.
tillgang
Utredning verkstalld pa uppdrag av 1942 ars jordbrukskommitte
av Hannes Hyrenius. S. O. U. 1944: 65. Sthlm 1944. 196 s.
De senaste decennierna ha som bekant medfort betydande forandringar i vart lands befolkningsstruktur. Dessa aro av sadan art, att de
maste beraknas i framtiden inverka avsevart pa forutsattningarna for
vart naringsliv. A ena sidan har namligen den under 1920- och 1930talen laga nativiteten medfort, att befolkningen i de arbetsfora aldrarna,
som intill ar 1940 varit i snabbt och oavbrutet vaxande, under 1950- och
1960-talen maste forutsattas forbli i det narmaste konstant till sin numerar. Befolkningsutvecklingen sitter darmed en naturlig sparr for en
expansion av niaringslivet i samma takt som tidigare - givetvis under
forutsattning att behovet av arbetskraft icke tackes genom immigration.
A andra sidan har aiven en successiv forskjutning skett i relationen mellan naringsgrenarna, i det jordbruksbefolkningen fatt vidkannas en
kraftig aderlatning till fSrman for >>stadsnaringarna>,d. v. s. industri
och hantverk, handel, samfardsel, allman forvaltningstjanst m. m.
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Vad siirskilt jordbruket betriffar, ha de framtidsproblem, som uppsta
i samband med ovan antydda utvecklingstendenser, tagits upp till behandling i ovannaimnda utredning av docenten Hannes Hyrenius. UndersSkningen utgor i friimsta rummet ett f6rsok till fSrutberiikning av
jordbrukets arbetsfolkmangd - varmed forstas aldrarna 15-65 ar fram till Ar 1960. Till jordbruket har darvid riiknats befolkningen inom
egentligt jordbruk jiimte skogsbruk och fiske pa den administrativa
landsbygden.
Att borja med gor fSrf. en aterblick pA den hittillsvarande utvecklingen, framst grundad pi en jimforelse mellan 1930 och 1940 ars folkrakningar. Ar 1930 uppgick den manliga arbetsbefolkningen inom jordbruket till 730000. Hade ingen avflyttning skett, skulle som foljd av
den naturliga folkokningen siffran ar 1940 ha stigit till 815000. Den
verkliga siffran var emellertid 705000, och resultatet iir alltsa en nettoavflyttning under 1930-talet pa ej mindre in 110000 miin. Jordbruket
har dirmed fatt vidkinnas en nettominskning med 25000 miin, medan
stadsniiringarnas manliga befolkning i stalle;t kat frian 1260000 till
1517000. For kvinnornas vidkommande har utvecklingen varit iinnu
mera accentuerad: jordbrukets nettoavflyttning uppgick till 135000 och
dess nettominskning till 45 000.
For den framtida utvecklingen ha uppstillts ett antal olika alternativ,
avsedda att tacka hela det mojliga omradet. Arbetskraftsbalansen mellan jordbruket och stadsniringarna har betraktats dels ur jordbrukets
synpunkt, dels ur stadsnaringarnas. I foljande tabla aterges nagra av
de viktigaste alternativen och deras konsekvenser med avseende pi befolkningssituationen ar 1960.

Alternativ

Jordbruksbefolkn. ar 1960
i ildrarna 15-65 ar
1 000-tal

Jordbrukets arliga
folkminskning,
%

Man
(1940: 705)

Kv.
(1940: 594)

Samma relativa nettoflyttning fran
jordbruket som under 1930-talet..

571

451

1.0

1.4

StadsniLringarnas relativa folkokning
1/4 av 1930-talets ............
= 2 av 1930-talets ............

627
462

481
337

0.6
2.1

1.0
2.8

Enligt samtliga hir anforda alternativ kommer jordbrukets arbetsfolkmiingd att minska avseviirt under de narmaste decennierna. Procentsiffrorna visa i vilken takt detta sker. En okning av stadsniiringarnas befolkning i blott hilften sa stor takt som under 1930-talet forutsatter exempelvis att jordbruksbefolkningen minskas med i genomsnitt
2 a 3 ?/oper ar; allt som allt skulle jordbruksbefolkningen darmed under
perioden 1940-60 minskas med omkring 40 /o. En sa kraftig avfolkning
ir knappast mojlig utan att jordbrukets produktionsapparat gar tillbaka. Gjorda undersSkningar tyda nimligen pa, att den mojliga minsk-
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ningen av arbetskraftsatgangen per arealenhet soml foljd av jordbrukets
rationalisering torde belopa sig till cirka 1 /o per ar. De bada 6vriga
i tablan anf6rda alternativen te sig ur denna synpunkt rimligare. Naimnas kan, att det forsta alternativet, som innebar oforandrad relativ avflyttning fran jordbruket och som av f6rf. betecknas som huvudalternativ, ar liktydigt med att stadsnaringarna maste n6ja sig med knappt
1/3 sa stark folkokning

som under 1930-talet.

Ovan anf6rda siffror avse den arbetande jordbruksbefolkningens totalnumerar. Forf. har emellertid ingaende studerat aven de mera kvalitativa sidorna av utvecklingen.
Forst ma namnas att jordbruksbefolkningens aldersstruktur kommer
att f6orndras pa ett mindre gynnsamt satt. Denna tendens gor sig gallande aven for totalbefolkningen, men den forstarkes for jordbrukets
vidkommande ytterligare av det forhallandet, att avfolkningen foretradesvis drabbar de yngre aldersklasserna. Salunda maste aldersgruppen
15-30 ar enligt det ovannamnda huvudalternativet beraknas minska
med cirka 40%/ounder perioden 1940-60, medan aldrarna 50-65 ar snarast oka sin folkmangd. Genomsnittsaldern kommer alltsa att h6jas,
vilket med hansyn till den fysiska arbetskraftens avtagande med aldern
maste innebara en kvalitetsforsamring av arbetskraften. Bristen pa folk
i de yngre aldrarna kommer vidare ur reproduktionssynpunkt att utgora ett allvarligt hot mot jordbruksbefolkningens och jordbrukets fortbestand. En konsekvens av >forgubbningen>>ar aven att forsorjningsbordan gentemot de gamla kommer att okas: antalet personer over 65 ar
per 100 personer i aldrarna 15-65 ar beraknas niimligen under perioden
1940-60 oka fran 18 till 23.
Kvinnounderskottet inom jordbruket, som redan nu ar ett allvarligt
problem, hotar att i framtiden bli iinnu nagot storre. Mot 82 kvinnor
per 100 miin i aldrarna 15-50 ar vid 1940 ars folkrakning kommer vid
oforandrade flyttningsforhallanden att svara endast 77 kvinnor ar 1960.
I regionalt avseende konstateras betydande olikheter. Vid uppdelning
i fem storre riksomraden representeras ytterligheterna under 1930-talet
av a ena sidan Malarlanen med en nettominskning av den arbetsfira
jordbruksbefolkningen

med 1,4?/0o rligen for mannen och 1,3 0/o f6r kvin-

norna och a andra sidan Norrland och Dalarna med 0,5 /o 6kning for
mannen och ofo6rndrad kvinnlig folkmangd. Olikheterna bero firutom
pa avflyttningen aven pa skillnader i aldersstrukturen. Om de regionala
avflyttningstendenserna bleve bestaende, skulle jordbrukets framtida
befolkningssituation bli synnerligen olikartad i skilda delar av riket.
For vissa mellansvenska omraden skulle den snarast bli krisartad med
exempelvis en minskning av den manliga arbetsbefolkningen med '/3
under loppet av 20 ar. I norra Sverige skulle motsvarande minskning
daremot stanna vid cirka 6 /o. F6rf. anser pa goda grunder, att en sadan utveckling ir mindre sannolik och att man kan fSrutse en nivelleVid prognoserna, som
ring av de regionala avflyttningsolikheterna.
utstrackts att gilla inalles 18 produktionsomraden i riket, ha vissa antaganden gjorts betriffande arten av denna nivelleringsprocess. Det
ligger emellertid i sakens natur, att man har r6r sig pa ganska osiker
mark. Till grund for berakningarna ligger for ivrigt dels en special-
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bearbetning av 1940 ars folkraikningsmaterial, dels en for andamalet
sarskilt utarbetad statistisk metodik, som redovisats i en bilaga.
I nira samband med de regionala olikheterna star jordbruksbefolkningens fordelning pa socialklasser, d. v. s. huvudsakligen pa foretagarbefolkning och arbetarbefolkning. Forf. fastslar, att foretagarbefolkningens hittillsvarande f6rluster genom avflyttning varit jamforelsevis sma och icke uppvisa storre regionala variationer. Variationerna
i arbetarbefolkningens nettoforlust iiro desto kraftigare och utgora den
huvudsakliga anledningen till de ovannimnda regionala olikheterna.
Den starka avflyttningen i Malarlanen kan delvis aterforas pa det forhallandet, att arbetarbefolkningen hair utgor en storre andel av hela
jordbruksbefolkningen an i andra riksomraden. Om det firutsittes, att
den mellan socialklasserna radande olikheten i avflyttningsintensitet blir
bestaende, kommer en arlig minskning av hela den manliga arbetsfSra
jordbruksbefolkningen med 10/o att for foretagarbefolkningen innebara
en minskning

med 0,4 0/0 och for arbetarbefolkningen

med drygt

20/o.

Den icke sjiilviigande befolkningens andel av hela jordbruksbefolkningen
skulle darmed komma att successivt avtaga.
Avslutningsvis framhalles onskvardheten av att man genom folkrakningar, jordbruksrikningar och annan statistik blir i tillfalle att f6lja
de fortlopande f6orndringarna inom jordbruket, frimst dess avfolkning
och dess rationalisering. Om man pa ett relativt tidigt stadium under
den period, prognoserna avse, kan fa fram nya data, har man namligen
mojlighet att fastsla snivare griinser for den fortsatta utvecklingen och
utpeka det eller de alternativ, som ha den storsta sannolikheten f6r sig.
Med hinsyn till den for vart niringsliv allvarliga fraga, det hair giiller, ter sig ett sadant onskemal starkt motiverat och bor kunna delas
i mycket vida kretsar. Det nyligen fattade beslutet om en folkrakning
vid niista arsskifte torde innebara, att det atminstone delvis kommer
att bli uppfyllt.
G6sta Ahlberg.

