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Inledning 
Syftet med konferenspappret är att översiktligt behandla tillkomsten och institutionalisering av 
en preliminär ekonomisk statistik i Sverige mellan åren 1899 och 1912. Resultatet blev 
utgivningen av serien statistiska meddelanden 1912.1 Serien omfattade följande områden mellan 
åren 1912 och 1967:2 Statistiska meddelande, ser. A: Tillfälliga statistiska undersökningar. 
Serie A publicerades mellan åren 1912-1949 och består huvudsakligen av monografier som 
exempelvis Statistisk översikt av det svenska näringslivets utveckling åren 1870-1915 med 
särskild hänsyn till industri, handel och sjöfart utgiven av Kommerskollegium 1919. Statistiska 
meddelanden, ser. B. Serie B skulle innehålla månads- och kvartalsuppgifter från det av 
Statistiska kommittén föreslagna Statistiska centralverket. I serie B skulle också preliminära 
statistiska uppgifter ingå från föregående år från den officiella statistikens olika områden. 
Utgivningen av serie B genomfördes aldrig.3 Delar av dessa preliminära statistiska uppgifter 
kom istället att publiceras i Kommersiella meddelanden som gavs ut första gången 1914. 
Statistiska meddelanden, ser. C: Månadsstatistik över handeln. Serie C publicerades mellan åren 
1912-1953 och gavs ut av Kommerskollegium. Serie C ingick även som bilaga till 
Kommersiella meddelanden. Statistiska meddelanden, ser. D: Järnvägsstatistiska meddelanden. 
Serie D publicerades mellan åren 1912-1954 och gavs ut av Järnvägsstyrelsen med ett nummer i 
månaden. Statistiska meddelanden, ser. E: Uppgifter om bankerna. Serie E publicerades mellan 
åren 1912-1953 och gavs ut av Bankinspektionen, 1912-1919 och senare genom Bank- och 
fondinspektionen, 1920-1953. Statistiska meddelanden, ser. F: Sociala meddelanden. Serie F 
publicerades mellan åren 1912-1967 och gavs ut 1912 av Kommerskollegii afdelning för 
arbetsstatistik och därefter 1913-1967 av Socialstyrelsen. De statistiska meddelandena kom 
längre fram att utgöra en viktig del i den statligt producerade ekonomiska statistiken och som 
ekonomisk-statistiska underlag i bedömningen av det aktuella konjunkturläget vid sidan om 
Ekonomisk översikt, Sociala meddelanden och Kommersiella meddelanden.  

Statistiska meddelandens tillkomst 1912 hade sin upprinnelse i statens behov av att bättre 
kunna beräkna de framtida statsinkomsterna. Överskott i statsregleringen blev vanliga mellan 
åren 1850 och 1914.4 Särkilt tydliga är överskotten under den starka expansionsperioden 1895-
1907. 1890-talets utveckling för statsinkomsterna och svårigheterna att uppskatta dessa i 
enlighet med budgetbalanskravet uppmärksammades av samtiden. Överskotten blottade en 
svaghet i uppgörandet av riksstaten. Framskrivningarna av statsinkomsterna enligt den gängse 
medelvärdesmetoden ifrågasattes.5 Beräkningen av kommande statsinkomster gjordes i regel 
förre ett budgetårs slut så Kungl. Maj:t skulle kunna presentera en statsreglering inför riksdagen 
i början av riksdagsåret. Statsregleringen var därför behäftad med en betydande osäkerhet då 
olika myndigheter av naturliga skäl inte hade hunnit sammanställa alla statistiska uppgifter för 
året. Det blev nödvändigt för Statskontoret att uppskatta inkomster och utgifter sista månaderna 
före årsskiftet. För att undvika en brist i statskassan hade staten utvecklat en praxis att inför 
riksdagen presentera en överdriven uppskattning av inkomsterna. I praktiken innebar det att 

                                                 
1 Nya bestämmelser rörande den officiella statistikens yttre anordning, Statistisk Tidskrift, (1911:3), sid. 
220. I samma häfte av Statistisk tidskrift publicerades också Kungl. Maj:ts beslut, ”Kungl. Maj:ts nådiga 
bref till Statistiska Tabellkommissionen den 29 september 1911 angående de statistiska publikationernas 
indelning och format m.m.” 
2 Dessa statistiska meddelanden föregrep utgivningen av serien Statistiska meddelanden som började ges 
ut i början av 1960-talet och som fortfarande ges ut, se Libris och www.scb.se. 
3 Koch, Karin, Statistiska centralbyrån 100 år: minnesskrift med anledning av tabellkommissionens 
omvandling år 1858 till ett allmänt statistiskt ämbetsverk, Stockholm, 1959, sid. 74f. 
4 Brister i statsregleringen uppträdde för åren 1858,1859, 1867-69, 1878, 1887, 1891 och 1892. Widell, 
Ludvig, Widell, Ludvig, Sveriges finanser under senare hälften af 1800-talet: ett försök till en allmän 
svensk finansstatistik: I, Lund, 1900, sid. 20. 
5 Widell, Ludvig (1900), sid. 21f. 
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avgifter och skatter hade satts högre än vad de egentligen hade behövt vara, av oro för att råka 
ut för en brist.  

Grundproblemet var således att korrekt beräkna de kommande inkomsterna så att de mer 
överensstämde med de verkliga utgifterna och därmed uppfyllde kravet på en balanserad 
budget.6 Statistikern och aktuarien på Kommerskollegium Isidor Flodström hörde till en av dem 
som hade uppmärksammat problemet med att korrekt beräkna de kommande statsinkomsterna. 
Mellan åren 1899 och 1908 publicerade Flodström flera artiklar med förslag på hur beräknandet 
av statsinkomsterna skulle kunna förbättras. Flodström föreslog en reformering av 
statistikproduktionen och argumenterade för införandet av en ny typ av statistik, preliminära 
statistiska meddelanden, som hjälp för riksdagen att bättre beräkna statsinkomsten. Det här 
konferenspappret behandlar således Flodströms förslag, riksdagen, SCB och Kungl. Maj:ts 
respons på förslaget och vad resultatet blev. 

I det här pappret utgår jag från Flodströms förslag från 1899, dess mottagande i riksdagen 
och hur det slutliga resultatet blev. Flodström agerade som en enskild aktör utanför riksdagen 
och Kommerskollegium. Då Flodström ville påverka riksdagen att fatta ett positivt beslut i 
denna fråga blir de sakskäl han anförde liksom sättet han argumenterade för sin sak viktigt. Med 
det här pappret vill jag också lyfta upp en viktig aspekt av den ekonomiska statistikens historia 
samtidigt som jag vill plädera för en ökad forskning om hur staten uppskattade sina inkomster 
och utgifter under en tid av industriell omvandling och ökad konjunkturkänslighet. 

Viktiga källor till statsinkomsternas beräknande under 1800-talet är bland annat Nils Herlitz 
Riksdagens finansmakt, från 1934,7 och Statskontorets och Finansdepartementets 
inkomstberäkningar.8 

Riksdagen och beräknandet av statsinkomsten 
Uppskattningar av statens inkomster har en lång tradition i svenskt förvaltningsväsen och går att 
spåra tillbaka till 1600-talet.9 Statskontoret utnyttjade tidigt uppgifter från länens och 

                                                 
6 Riksgäldskontoret och statsskuldsproblematiken behandlas inte alls i det här konferenspappret. 
Riksgäldskontoret berörs endast i sin kapacitet som administratör av reglerandet av ett överskott eller en 
brist i statskassan. 
7 Sveriges Riksdag: historik och statsvetenskaplig framställning; bd. 12 Riksdagens finansmakt, [Nils 
Herlitz], Stockholm, 1934. Verket Sveriges Riksdag gavs ut på uppdrag av riksdagen och kom ut i 17 
band. Åmark, Karl, Sveriges statsfinanser 1719-1809, Stockholm, 1961 innehåller också uppgifter om att 
uppskattningar av framtida statsinkomster gjordes, sid. 86ff., 97-100. 
8 I RA finns 104 konseljakter registrerade angående statsregleringens beräknande för åren 1856-1921. Av 
dessa har ett urval granskats avseende sättet att bestämma inkomsten. Konseljakt, Finansdepartementet. 
Dessa är: 1856-10-11, ärende 6. a) Frågan om beräkningen af StatsVerkets inkomster och tillgångar för 
den blifvande Statsregleringen; jemte anmälan af hvad StatsContorets Berättelse ang. StatsVerkets 
förvaltning, tillstånd och behof i denna del innehåller. 1884-05-30, ärendenr 4, Riksdagens skrifvelse, 
ang. beräkningen af statsverkets inkomster. 1887-04-25, ärendenr 1, Departementschefens hemställan, 
ang. beräkningen af statsverkets inkomster. 1887-07-13, ärendenr, Riksdagens skrifvelse, ang. 
beräkningen af statsverkets inkomster. 1899-01-13, ärendenr 1, Ang. beräkningen af statsverkets 
inkomster för år 1900. 1900-01-13, ärendenr 1, Ang. beräkningen af statsverkets inkomster för år 1901. 
1901-01-11, Ärendenr 1, Ang. beräkningen af statsverkets inkomster för år 1902. 1902-01-11, ärendenr 1, 
Ang. beräkningen af statsverkets inkomster för år 1903. 1903-01-12, ärendenr 2, Ang. beräkningen af 
statsverkets inkomster för år 1904. 1907-01-12, ärendenr 4, Ang. beräkningen af statsverkets inkomster 
under år 1908. 1907-06-21, ärendenr 38, Riksdagens skrifvelse, ang. beräkningen af statsverkets 
inkomster. 1908-01-13, ärendenr 3. Ang. beräkningen af statsverkets inkomster under år 1909. 1908-06-
17, ärendenr 4, Riksdagens skrifvelse, ang. beräkningen af statsverkets inkomster. 1909-01-12, Ärendenr 
3, Ang. beräkningen af statsverkets inkomster under år 1910.  
9 Bååth, L.M., Munthe, Arne, Kungl. Statskontoret 1680-1930, Stockholm, 1930, sid. 5. 
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räntekammarens medelsredogörelser, räntekammarens huvudbok, statskontorets 
memorialböcker, statsrekvisitioner m.m. för att bestämma statsinkomsterna. 
 

Sedan 1809 års regeringsform har både Kungl. Maj:t och riksdagen upprättat statsregleringar 
eller riksstater för fatta beslut om statens inkomster och utgifter.10 Riksstaten fick redan från 
1810 en formaliserad uppställning med uppgifter om utgifter och beräkningar över förväntade 
inkomster för att täcka utgifterna. 11 Syftet var att balansera utgifter och inkomster. Riksdagen 
var dock beroende av Kungl. Maj:t för riksstatens uppställning.12 Det ålåg Kungl. Maj:t att 
presentera för riksdagen det nödvändiga underlaget om det statsfinansiella läget.  

Brister eller överskott kunde således uppträda i statsregleringen. Hur hanterades en brist eller 
ett överskott i statsregleringen? Sedan slutet av 1700-talet placerades överskottet i 
Riksgäldskontoret, från 1876 i en för ändamålet inrättad fond, fonden för reserverade medel och 
från 1912 i kassafonden. 13 En brist i statsregleringen administrerades av Riksgäldskontoret som 
tillhandahöll de medel som fordrades för att fylla ut bristen, till exempel genom upplåning. 
Fram till mitten av 1800-talet vållade en brist eller ett överskott inga större problem. Emellertid, 
den svenska ekonomins ökande integrering med den europeiska i samband med den tilltagande 
industrialiseringen under andra halva delen av 1800-talet medförde att svensk ekonomi blev 
alltmer mottaglig för internationella konjunkturimpulser. Exportindustrins tilltagande betydelse 
för den svenska ekonomin under andra halvan av 1800-talet hade gjort ekonomin mer 
konjunkturkänslig vilket resulterade i att även statsinkomsterna genom tullarna och järnvägarna 
kunde fluktuera kraftigt beroende på hur omfattande handeln var från ett år till ett annat, även 
om den långsiktiga tendensen pekade på ökade statsinkomster relativt utgifter mellan åren 1861-
1914.14 I praktiken innebar det svårigheter för regeringen och riksdagen att balansera utgifter 
och inkomster, något som satte budgetbalansdoktrinen på prov. Detta innebar svårigheter att 
beräkna statsregleringen. Inkomstsidan blev svårare att uppskatta men inte så att underskott 
började bli frekventa. Istället blev överskott det dominerande inslaget. Särskilt påtagligt blev 
detta efter 1890.15  

Statsregleringen gick i princip till på följande vis. Efter att Statskontoret inhämtat alla 
nödvändiga uppgifter för riksstatens uppgörande från berörda myndigheter lämnade 
ämbetsverket den beräknade statsreglering för nästkommande riksdagsperiod till 

                                                 
10 En maktkamp förelåg mellan Kungl. Maj:t å ena sidan och riksdagen å den andra sidan angående rätten 
att disponera ett eventuellt uppkommet överskott i statsregleringen. Maktkampen utsträckte sig också till 
en kamp om inflytandet över riksbanken. 
11 Bååth, L.M., Munthe, Arne, Kungl. Statskontoret 1680-1930, Stockholm, 1930, sid. 81-84. 
12 Sveriges Riksdag: historik och statsvetenskaplig framställning; bd. 12 Riksdagens finansmakt, [Nils 
Herlitz], Stockholm, 1934, sid. 239 och 375ff. 
13 Sveriges Riksdag: historik och statsvetenskaplig framställning; bd. 12 Riksdagens finansmakt, [Nils 
Herlitz], Stockholm, 1934, sid. 370 och 218 och 220. 
14 Gårestad, Peter, Industrialisering och beskattning i Sverige 1861-1914, Uppsala, 1987, sid. 73-76, 83-
84. Montgomery, Arthur, Svensk tullpolitik 1816-1911: översikt utarbetad på uppdrag av Tull- och 
traktatkommittén, Stockholm, 1921, särskilt sidan 135 och framåt, och sid. 194ff. 
15 Höijer, Ernst, Jämförelse mellan beräknade och influtna statsinkomster åren 1890-1913, Ekonomisk 
Tidskrift, 1914, sid. 346f. Widell, Ludvig, Sveriges finanser under senare hälften af 1800-talet: ett försök 
till en allmän svensk finansstatistik: I, Lund, 1900, sid. 18-21 
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Finansdepartementet och Kungl. Maj:t någon vecka före jul.16 Statskontorets uppgift låg således 
i första hand att sammanställa de olika beräkningarna. Kungl. Maj:t presenterade sedan 
statsregleringen inför riksdagen i början av januari. Därefter följde som regel en remissdebatt i 
de båda kamrarna, och under våren lämnade riksdagen sin skrivelse om statsregleringens 
definitiva utseende till Kungl. Maj:t.  

Ett centralt begrepp i statsregleringen är beräkning och användes i analogi med ordet 
uppskattning. Orsaken till detta var att det fanns en viss osäkerhet kring statens utgifter och 
inkomster, framförallt gällde detta inkomsterna. Inkomsterna var inte kända i sin helhet när 
statsverksregleringen gjordes upp och måste således beräknas. Beräkningar eller uppskattningar 
av statsinkomsten har på ett eller annat vis alltid gjorts. Det framräknade medelvärdet bildade 
sedan underlaget för en framskrivning av statsinkomsterna för nästkommande budgetår.  

Hur beräknades statsinkomsten? Den gängse metoden var i princip att utgå från ett 
medelvärde som byggde på de tre senaste årens faktiska inkomster, längre fram ofta fem år. 17 
Medelvärdet användes sedan till att göra en framskrivning av inkomsten till nästkommande 
statsregleringsperiod. Enligt Herlitz har beräkningsmetoden tillämpats länge inom 
statsförvaltningen och blev sanktionerad 1812 av Statsutskottet.18  

En granskning av Kungl. Maj:ts statsverkspropositioner visar att metoden att beräkna 
medelvärdet och göra framskrivningar begagnats regelbundet.19 Hänsyn togs till hur lagar och 
förordningar kunde spela in för de kommande statsinkomsterna. Exempelvis för järnvägstrafiken 
där en minskad avgift för frakt eller vice versa kunde påverka statsinkomsten. Järnvägsstyrelsen 
gör uppenbarligen uppskattningar av de kommande inkomsterna med vägledning av hur trafiken 
i sin helhet har utvecklats de senaste tre eller fem åren. Hänsyn tas också till hur kostnaderna för 
driften utvecklas. Precis som Herlitz har anmärkt, någon mekanisk framskrivning gjordes aldrig. 
20 Konjunkturutvecklingen finns ofta som en bakgrundsvariabel men någon djupare analys av 
hur den påverkade de framtida inkomsterna görs inte. Det konstateras att en stegring eller ett fall 
har inträffat i konjunkturen. Speciellt i de senare inkomstberäkningarna noteras detta. 
Statsregleringen ökande känslighet för fluktuationer märks i inkomstberäkningen i sin helhet ju 
viktigare myndigheter som SJ blir för statsinkomsten liksom tullmedlens ökande omfattning. 
Statskontoret försökte utifrån denna kunskap skriva fram inkomstslagen efter ett beräknat 
medelvärde. Kungl. Maj:t kunde justera en beräkning om det bedömdes som nödvändigt. 

Fluktuationerna i ekonomin medförde dock att avvikelserna mellan utfallen för statsinkomsten 
och den beräknade inkomsten kunde bli betydande. Överskotten blev framträdande under år av 
                                                 
16 Efter tvåkammarriksdagens införande 1866 fastslogs att statverksregleringen skulle lämnas av 
Statskontoret före 15 december. 
17 Widell, Ludvig, Sveriges finanser under senare hälften af 1800-talet: ett försök till en allmän svensk 
finansstatistik: I, Lund, 1900, sid. 21. Widells visar här i ett räkneexempel statsinkomsterna för 1897 
utifrån ett fastställt medelvärd för åren 1892-1894. 
18 Sveriges Riksdag: historik och statsvetenskaplig framställning; bd. 12 Riksdagens finansmakt, [Nils 
Herlitz], Stockholm, 1934, sid. 259f. Se även: Åmark, Karl, Sveriges statsfinanser 1719-1809, 
Stockholm, 1961, sid. 99f. Medelvärdesberäkningar som grund för framskrivningar för de olika 
inkomsttitlarna gjordes redan på mitten av 1700-talet. 
19 Se statsverkspropositionerna, med nummer 1, bilagorna för inkomstberäkningarna. Se även fotnot 7. 
20 Sveriges Riksdag: historik och statsvetenskaplig framställning; bd. 12 Riksdagens finansmakt, [Nils 
Herlitz], Stockholm, 1934, sid. 259.  
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högkonjunktur och särskilt stora blev de under senare delen av 1890-talet. Då avvikelserna blev 
som nämnts allt för stora från de beräknade blev principen om en balanserad budget svårare att 
upprätthålla.21  

Under 1800-talet kom riksdagen att ställa krav på utförligare information om hur 
beräkningarna hade gjorts av olika myndigheter. Särskilt tydligt blev detta efter 1850-talet med 
industrialiseringen av det svenska samhället.22 Vilka möjligheter hade riksdagen att skaffa sig 
information om det statsfinansiella läget? Efter att BISOS börjat ges i samband med SCBs 
tillkomst 1858 fick riksdagen goda möjligheter att följa utvecklingen i Sverige kvantitativt. 
Ganska snart uppstod dock behov av att göra den officiella statistiken mer tillgänglig då den 
hade vuxit i omfattning. Responsen på detta behov av ökad tillgänglighet var Sveriges officiella 
statistik i sammandrag. SOS i sammandrag kom till 1870 som ett svar på BISOS ökade omfång 
och allt långsammare publicering. Bakgrunden till sammandragen var den tid det tog att 
sammanställa alla bidragen till den årliga officiella statistiken, BISOS. Behov av kortare 
sammanställningar var därför nödvändiga för att tillgodose som det heter i motiveringen ”den 
offentliga diskussionen” med tillgängliga statistiska upplysningar..23 Med detta avsågs aktörer 
som riksdagen, tidningspressen och allmänheten. I SOS i sammandrag presenterades även 
statistiska data för de föregående åren i syfte att kvantitativt spegla utvecklingen i Sverige. SOS 
i sammandrag fick ett positivt bemötande av pressen vilket visade den stora efterfrågan på 
lättåskådlig officiell statistik.  

Efter 1870 förbättrades således riksdagens möjligheter att informera sig om 
statsinkomsternas utveckling genom tillkomsten av SOS i sammandrag. Från och med 1871 
publicerades sammandragen också varje år i Statistisk tidskrift, som ett särskilt häfte och oftast i 
första numret för året.24 Det betyder att aktuell statistisk information ur BISOS blev tillgänglig 
för riksdagen under vintern. Riksdagen och andra intressenter kunde också ta del av den 
officiella statistiken från annat håll. Ekonomisk statistik av officiell karaktär kom också att 
offentliggöras i Post & Inrikes Tidningar från december 1844, ofta i särskilda bilagor till 
tidningen. Exempel på viktig ekonomisk statistik som publicerades här var den månatliga 
handelsstatiken producerad av Generaltullstyrelsen sedan 1868, statens järnvägars inkomster 
och utgifter i månaden, Riksbankens ställning, Spannmålspriser månatligen, Sparbankerna, 

                                                 
21 Höijer, Ernst, Jämförelse mellan beräknade och influtna statsinkomster åren 1890-1913, Ekonomisk 
Tidskrift, 1914, sid. 346f. 
22 Sveriges Riksdag: historik och statsvetenskaplig framställning; bd. 12 Riksdagens finansmakt, [Nils 
Herlitz], Stockholm, 1934, sid. 379ff. 
23 Sveriges officiella statistik i sammandrag, Stockholm, 1870. Statistisk Tidskrift, [Elis Sidenbladh], 
1871. SOS i sammandrag gavs ut mellan åren 1870 och 1912. SOS i sammandrag gavs ut både som egen 
publikation 1870 och från 1871 som en del av Statistisk Tidskrift. Första sammanställningen gjordes av 
Elis Sidenbladh. Syftet var att tillhandahålla de viktigaste statistiska uppgifterna om tillståndet i Sverige. 
Uppgifterna offentliggjordes som regel i första/andra häftet av Statistisk tidskrift. Det betyder att aktuell 
statistisk informationen ur BISOS blev tillgänglig för riksdagen under vinter/våren. Mellan åren 1872 och 
1905 gjordes sammandraget av Karl Sidenbladh, mellan 1906 och 1912 av Ludvig Widell.  
24 Statistisk Tidskrift, 1871. Sammanställningen gjordes av Elis Sidenbladh. Syftet var att tillhandahålla 
de viktigaste statistiska uppgifterna om tillståndet i Sverige. Uppgifterna offentliggjordes som regel i 
första/andra häftet av Statistisk tidskrift. Det betyder att aktuell statistisk informationen ur BISOS blev 
tillgänglig för riksdagen under vinter/våren. Mellan åren 1872 och 1905 gjordes sammandraget av Karl 
Sidenbladh, mellan 1906 och 1913 av Ludvig Widell. Därefter upphörde utgivningen av Statistisk 
tidskrift liksom SOS i sammandrag. 
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statsverkets inkomster av tullmedel, etc. Från Stockholms börs offentliggjordes i Post & Inrikes 
tidningar växelkurser och börspriser, från Hamburg, Köpenhamn och Göteborg kursnoteringar. 
Dessa uppgifter publicerades två gånger i veckan.25 Det betyder att riksdagen hade tillgång till 
ekonomisk statistik vilket borde ha reducerat osäkerheten i beräkningarna av statsinkomsterna. 

Trots dessa ökade möjligheter för riksdagen att skaffa sig ekonomisk information för att 
bättre uppskatta statsinkomsten var förhållandet inte tillfredsställande. Industrialiseringen av det 
svenska samhället hade gått så pass långt att statsinkomsterna hade börjat fluktuera påtagligt 
med betydande överskott som följd och därtill överskridet de beräknade överskotten. Dessutom 
innebar statens ökade åtaganden på en rad områden mot slutet av 1800-talet att en ekonomisk 
nedgång med sjunkande skatteintäkter snabbt kunde förvandla överskott till underskott vilka 
måste på ett eller annat sätt täckas. Det är klart att samtiden såg ett problem här. Ludvig Widell 
beskriver frågan om överskotten ”att det ligger en verklig orättvisa i att på så sätt år efter år af 
de skattdragande utkräfva större belopp än som erfordras för statens närande behof”.26  

Det är i detta sammanhang som förslaget om införandet av preliminära statistiska 
meddelanden 1899 fördes fram som ett statistiskt redskap för riksdagen att bemästra 
fluktuationerna i statsinkomsterna.  

Preliminära statistiska meddelanden och statsverkets behov av 
relevant ekonomisk bevakning 
I första numret av Ekonomisk Tidskrift 1899 publicerade aktuarien Isidor Flodström27 vid 
Kommerskollegiums näringsstatistiska avdelning en uppsats om betydelsen av en snabbt 
insamlad och tidigt offentliggjord preliminär statistik. 28 Enligt Flodström fanns ett behov hos 
riksdagen att snabbare få ekonomisk information om det aktuella ekonomiska läget för att 
underlätta uppskattandet av statens framtida inkomster och därmed underlätta för riksdagen att 
göra mer precisa uppskattningar av de kommande statsinkomsterna och som med Flodströms 
ord ”vida bättre än nu stämde öfverens med verkligheten”.29. Det bör påpekas att Flodström inte 
enbart vände sig snävt till riksdagen i sin argumentation för införandet av preliminära statistiska 

                                                 
25 Om de statistiska redogörelser, som genom Post- och Inrikes Tidningar offentliggöras [Erik 
Sidenbladh], Statistisk tidskrift, 1888, sid. 183-199. 
26 Widell, Ludvig, (1900), sid. 22. 
27 Flodström var en viktig aktör på det statistiska området. Isidor Flodström, 1856-1939, föddes i 
Hedemora och var barndomskamrat med Gustav Sundbärg, som bland hade varit ordförande för 
Emmigrationsutredningen. Efter att ha tagit sin fil. kand. vid Uppsala universitet 1880 arbetade han några 
år som lärare och inom trädgårdsnäringen. I början av 1890-talet bytte han yrkesbana och 1894 anställdes 
som eo tjänsteman vid SCB, 1896 som eo tjänsteman vid Kommerskollegium. Året efter fick han sin 
ordinarie befattning vid ämbetsverket och från och med nu började Flodström sin yrkeskarriär som 
aktuarie. År 1900 blev han knuten till näringsstatistiska avdelningen vilken han blev trogen under resten 
av sin yrkesverksamma tid. År 1915 blev han byråchef för avdelningen och 1919 blev han kommerseråd 
och chef för Kommerskollegiums statistiska byrå. Han stod också bakom initiativet till Statistiska 
föreningens bildande år 1901. Se: Svenskt Biografiskt Lexikon. Flodström var också aktiv i 
rösträttsfrågan, statistikens organisation och genomförde den första nationalräkenskaperna i Sverige 1910. 
Se: Sjöström, Olle, Svensk statistikhistoria : en undanskymd kritisk tradition, Hedemora, 2002, sid. 169-
170. 
28 Flodström, Isidor, Om preliminära statistiska meddelanden, Ekonomisk Tidskrift, 1899. 
29 Flodström, Isidor, (1899), sid. 478. 

 7



meddelanden utan även till de delar av näringslivet som hade behov av en snabbt publicerad 
statistik som underlag i bedömningarna av det allmänna affärsläget. Med den här uppsatsen 
inledde Flodström sitt projekt att med hjälp av en preliminärt insamlad statistik göra en första 
bedömning av det aktuella läget i den svenska ekonomin och peka ut tendensen i 
samhällsekonomin.  

Flodströms målgrupp var således i första hand riksdagens ledamöter, alltså till en liten och 
snäv men betydelsefull krets som mot bakgrund av samhällsutvecklingen hade fått ta ställning 
till alltfler kostnadskrävande reformer men där också ledamöterna hade fått en ökad 
medvetenhet om hur den svenska ekonomin blivit alltmer integrerad i en större global ekonomi, 
alldeles oavsett om ledamöterna representerade mer agrart inriktade intressen eller om de 
representerade stadsnäringarna.30 Mot den bakgrunden var de viktigt för riksdagsledamöterna 
att ha så stor kännedom som möjligt om hur ekonomin utvecklades och hur denna utveckling 
inverkade på det statsfinansiella läget.  

Syftet med Flodströms förslag om att föreslå införandet av preliminära statistiska meddelanden 
var således att för statens räkning tillhandahålla ett redskap så att en tidig bild av tendensen i 
ekonomin kunde ges och därmed underlätta uppskattandet av de kommande statsinkomsterna. 
Enligt Flodström förflöt det alltför lång tid mellan den officiella statistikens insamling, 
bearbetande och offentliggörande för att den skulle ge en korrekt bild av utvecklingen inom 
ekonomin. Tidsfaktorn är således viktig. Det intressanta här är att Flodström pekade på något 
som också är viktigt ur ett konjunkturbedömningsperspektiv där tidsfaktorn för att utarbeta 
kortsiktsprognoser är central. Flodström föreslog en skyndsammare publicering av några väl 
utvalda och för svensk ekonomi representativa ekonomiska indikatorer som tydligt signalerade 
tendensen i ekonomin, allt i syfte att underlätta för riksdagen att beräkna de kommande 
statsinkomsterna. Förslaget gick ut på att tidigt i början av innevarande år ge ut en preliminär 
approximativ statistik över de viktigaste ekonomiska variablerna för föregående år, uppställda i 
tabell efter en enhetlig plan.31 Den preliminära statistiken behövde inte vara heltäckande utan 
det räckte med ett urval av de för svensk ekonomi viktigaste variablerna.  

Enligt Flodström borde följande variabler omfattas av den preliminära statistiken:32 
Sammandrag av Kongl. Maj:ts befattningshavandes årsväxtberättelser; Folkmängden och dess 
begränsningar; Sammandrag av länens markegångstaxor;33 Generalsammandrag över 
bevillningen av fast egendom samt av inkomst; Registrerade aktiebolag; Handelsstatistiken; 

                                                 
30 1891 års riksdag, motion, ak, E. Åkerlund, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utredning 
rörande möjlighet för mindre bemedlade att bilda egna jordbruk. I den Åkerlundska motionen 
framkommer tydligt dualismen mellan det traditionellt agrara och det nya industrisamhällets framväxt, 
och dess ökande känslighet för konjunktursvängningar och de därmed oregelbundna inkomsterna för både 
allmänheten och det allmänna. Se sidorna 18-19. Se: Edling, Nils, Det fosterländska hemmet : 
egnahemspolitik, småbruk och hemideologi kring sekelskiftet 1900, Stockholm, 1996, sid. 98ff. 
31 Flodström, Isidor, (1899), sid. 478f. Se även: Flodström, Isidor, Handlingar angående ekonomisk 
statistik, RA, F2:1. I arkivhandlingarna framgår det också att uppgifterna inte skulle vara detaljerade. 
32 Flodström, Isidor, (1899), sid. 479-486. 
33 När det gällde markegångstaxorna pekade Flodström på en brist i den ekonomiska statistiken. Det var 
avsaknaden av en fullgod prisstatistik. Enligt Flodström utgjorde markegångstaxan den enda fullgoda 
officiella prisnoteringen som fanns i Sverige och i brist på alternativ menade Flodström att denna fick 
tjäna som prisstatistik. 
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Handelsflottan; Järnvägsstatistiken; Telegrafkorrespondensen i landet; Insättning och uttag i 
sparbankerna och Insättning och uttag i postsparbankerna. De var alla intressanta som redskap i 
uppskattningen av de kommande statsinkomsterna.  

Av dessa betonade Flodström Registrerade aktiebolag, Handelsstatistiken, Insättningar och 
uttag i sparbankerna respektive postsparbankerna särskilt intressanta. Statistik över antalet 
registrerade aktiebolag samlades in av Patent- och registreringsverket och levererades varje 
kvartal till Kungl. Maj:t. Tanken här är att antalet patentregistreringar ökar med stigande 
konjunktur. Månadsstatistiken över handeln som gavs ut sedan 1869 av Generaltullstyrelsen var 
av synnerlig vikt för bedömningen av det aktuella ekonomiska läget men denna statistik var 
också behäftad med en rad brister. En reformering var därför nödvändig enligt Flodström.34 
Flodström ställde sig kritisk till hur insamlingen gick till, den var föråldrad och kunde inte 
avspegla korrekt den kraftigt ökande handeln med missvisande uppgifter över importen, 
exporten och betalningsbalansen. Det här var allvarligt då månadsstatistiken över handeln gav 
viktig information om det ekonomiska läget och varthän konjunkturen gick. Handelsstatistiken 
var den gren som Flodström ägnade mest utrymme åt i artikeln. Handelsstatiken hade 
naturligtvis blivit viktig genom den svenska exportindustrins starka tillväxt, dess ökade 
integrering i världshandeln liksom import då denna genererade stora tullinkomster. Slutligen, 
insättningar och uttag i sparbanker respektive postsparbanker gav båda en signal om hur de 
regionala konjunkturerna förändrades. 

I artikeln argumenterade Flodström för att SCB skulle få i uppdrag att sammanställa de 
preliminära statistiska meddelandena vilket är rimligt i sammanhanget. Eftersom SCB svarade 
för färdigställandet av den officiella statistiken i BISOS var det naturligt att SCB också blev 
huvudansvarig för sammanställandet av den preliminär statistiken. Statistikserien borde heta 
"Preliminära statistiska meddelanden för år ….” och ingå i en särskild serie "Statistiska 
meddelanden".35 Flodström argumenterade således för en ny typ av publikation. 

Isidor Flodströms bidrag fick ett ordentligt gensvar på departementsnivå. Civildepartementet 
anmodade SCB att komma med ett yttrande vilket så skedde året efter i Ekonomisk Tidskrift 
genom SCB:s överdirektör Elis Sidenbladh.36 Efter att ha gått igenom möjligheten till 
framtagandet av en preliminär statistik och publicering av dessa antingen för sig eller i SCB:s 
publikation Statistisk Tidskrift, ställde sig Sidenbladh tveksam till behovet av en preliminär 
publicering för flera av de uppräknade variablerna. Sidenbladh menade att SOS i sammandrag 
uppfyllde de krav Flodström hade ställt utom på ett statistikområde: månads- eller 
kvartalsuppgifter över in- och utförseln för viktigare varuslag. På denna punkt kunde 
Sidenbladh efterkomma Flodström. Sidenbladh höll med om bristerna i handelsstatistiken och 
var positiv till en eventuell förändring av publiceringen av denna gren av den officiella 

                                                 
34 Se: Flodström, Isidor, Einege Hauptgeschichtpunkte der Allgemeinen Handelsstatistik, Allgemeines 
statistisches Archiv, 5 (1898/99). Av artikelns referenser att döma var Flodström väl insatt i den utländska 
debatten om problemen med handelsstatistiken. 
35 Flodström, Isidor, (1899), sid. 487. 
36 Sidenbladh, Elis, Om preliminära statistiska meddelanden, Ekonomisk Tidskrift, 1900, sid. 141-151. Se 
även: Henriksson, Rolf, pm Konjunkturinstitutets arkiv, sid. 326. Elis Sidenbladh, 1836-1914 var 
överdirektör och chef för SCB åren 1879-1901.  
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statistiken. Sidenbladh föreslog här en utredning om behovet av en ny ändamålsenligare typ av 
publikation för denna del av handelsstatistiken medan Flodströms förslag i övrigt avstyrktes.37  

Riksdagen föreföll emellertid inte nöjd med Elis Sidenbladh slutsatser utan frågan om 
införandet av en preliminär statistik togs åter upp i 1901 års riksdag. Här är det viktigt att 
komma ihåg att SCB:s roll som en myndighet lydande under Kungl. Maj:t och därmed ett av 
regeringens verkställande organ. Riksdagens otillfredsställelse med SCB:s svar kan tolkas som 
att riksdagen inte var tillfreds med den ekonomiska information Kungl. Maj:t producerade. 
Riksdagen hade behov av bättre ekonomisk statistik för att beräkna statsinkomsten.  

Responsen i riksdagen 
SCB:s avstyrkande svar innebar inte att frågan var utagerad. Frågan togs upp i sammanhang 
med en väckt motion om en bättre månadsstatistik över importen och exporten av Henrik 
Hedlund, ledamot av andra kammaren och företrädare för handelns intressen.38 Hedlund 
åberopade den av Flodström publicerade artikeln i Ekonomisk tidskrift 1899 om preliminära 
statistiska meddelanden och begärde att K. Maj:t skulle utreda frågan. De argument Hedlund 
använde var i princip desamma som Flodströms och Hedlund hänvisade också till denne. 
Hedlund pekade på den betydelse en preliminär statistik över den månatliga handeln hade för 
affärslivet i dess bedömning av det rådande konjunkturläget. Hedlund pekade också på den 
betydelse en snabbare publicering av delar av den ekonomiska statistiken också skulle få för 
riksdagen i dess bedömning av den ekonomiska situationen i landet. Det förslag Flodström kom 
med i Ekonomisk tidskrift år 1899 ansåg Hedlund därför vara väl värt att beakta. Hedlunds 
förslag om att begära en utredning tillstyrktes av de båda kamrarna och ärendet remitterades till 
kamrarnas respektive tillfälliga utskott för vidare behandling.  

Andra kammarens tillfälliga utskott ställde sig bakom Hedlunds begäran.39 Utskottet tog 
fasta på tidsfaktorn, dvs. produktionen av BISOS. Utskottet skrev följande att:  

                                                

 
”Häri låge en stor olägenhet, enär det utan kännedom om den allra närmaste tidens förhållanden, i den 

mån de i siffror kunna uttryckas, säkerligen vore så godt som omöjligt att vinna en tillförlitlig uppfattning 
af konjunkturerna och den ekonomiska ställningen i allmänhet. Särskildt för Riksdagen vore det vid 
många frågors behandling af stor betydelse att ega tillgång till en lätt öfverskådlig framställning af det 
näst föregående årets vigtigaste, för ekonomin belysande drag”.40 

 
37 Ekonomisk Tidskrift, (1900), sid. 151. 
38 1901 års riksdag, motion Ak nr 139, H. Hedlund, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om 
utredning rörande åstadkommande af förbättrade uppgifter om rikets in- och utförsel af varor, sid. 6-8. 
Henrik Hedlund, 1851-1932, liberal, verksam som journalist på Göteborgs, handels- och sjöfartstidning 
och dess huvudredaktör 1900-1917. Hedlund engagerade sig bland annat i arbetarfrågan. 
Riksdagsledamot i andra kammaren 1891-1893 för Göteborgs stad, 1900-1905 för liberala 
samlingspartiet.  
39 1901 års riksdag, andra kammarens tillfälliga utskott (nr 4), utlåtande nr 15, sid. 1-9. Utskottets talan 
fördes av Fridtjuv Berg. 
40 1901 års riksdag, andra kammarens tillfälliga utskott (nr 4), utlåtande nr 15, sid. 6-7. 
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Här framkommer tydligt den betydelse en preliminär statistik skulle kunna få för en bedömning 
av den aktuella konjunkturen liksom för riksdagen för dess bedömning av vad som hänt i 
ekonomin under det föregående året. Utskottet upprepade i princip Hedlunds argument och en 
hänvisning till Flodströms artikel i Ekonomisk Tidskrift 1899 gjordes också. Andra kammarens 
tillfälliga utskottet gick här emot SCB och utskottet ansåg att Hedlunds begäran om en 
utredning av införandet av en preliminär statistik borde övervägas av riksdagen.41 Andra 
kammarens tillfälliga utskott valde att använda uttrycket övervägas och utskottets hållning 
förefaller här vara något defensiv. Det kan hänga samman med att ett realiserande av en 
preliminär statistik kunde medföra förslag på ytterligare anslag till SCB och därmed extra 
kostnader för staten.  

Hur svarade första kammarens tillfälliga utskott på Hedlunds motion? I det här fallet ställde 
sig första kammarens tillfälliga utskott bakom andra kammarens tillfälliga utskotts begäran om 
en utredning.42 Efter att ha upprepat Hedlunds argument och även hänvisat till Flodströms 
artikel angående införandet av en preliminär statistik gav första kammarens tillfälliga utskott ett 
tydligt besked. Man avvisade helt SCB:s avstyrkan och menade att nyttan av en preliminär 
statistik översteg klart de eventuella betänkligheter SCB hade anfört. Följande citat visar detta: 

 
”Medan man nu är hänvisad att, ofta med åtskillig omgång och tidspillan, söka olika uppgifter 

angående vårt lands näringslif och ekonomiska förhållanden i särskilda delar af serien »Bidrag till 
Sveriges officiella statistik», skulle en publikation af nu ifrågavarande art erbjuda tillfälle att vida lättare 
erhålla en tillförlitlig öfversigt öfver den ekonomiska ställningen”.43  

Första kammarens tillfälliga utskott underströk behovet av en ny publikation. SCB hade ju givit 
ut sedan 1870 SOS i sammandrag, från 1871 därtill som ett separat häfte i Statistisk Tidskrift. 
Här framkommer emellertid att utskottet skulle föredra en publikation med mer ingående 
redogörelser för de ekonomiska förhållandena.44 Det kan tolkas som att ett missnöje även fanns 
över sättet att presentera SOS i sammandrag. Tabellerna var ju okommenterade och fordrade att 
läsaren aktivt studerade statistiken, helt i linje med det Bergska idealet att representera 
statistiken. Det fanns uppenbarligen en efterfrågan på en beskrivning och analys av den 
publicerade statistik.45 Båda kamrarna tillstyrkte således Hedlunds motion. Att första 
kammarens utskott ställde sig mycket positiv till motionen liksom andra kammarens hänger 
säkert samman med att den preliminära statistikens betydelse för riksdagen i dess bedömning av 

                                                 
41 1901 års riksdag, andra kammarens tillfälliga utskott (nr 4), utlåtande nr 15, sid. 8. 
42 1901 års riksdag, första kammarens tillfälliga utskott (nr 2), utlåtande nr 7, sid. 1-10. Utskottets talan 
fördes av C. Nordenfalk. 
43 1901 års riksdag, första kammarens tillfälliga utskott (nr 2), utlåtande nr 7, sid. 9. 
44 Första kammarens utskott jämförde här med vad som hade åstadkommits i Norge där en liknande 
publikation redan hade börjat utges. Här åsyftades på en av det norska stortinget utgiven publikation 
”Dokument nr 57” i stortingsförhandlingarna som presenterade preliminär statistik som vägledning för 
stortinget. I Norge hade således en liknande statistik börjat sammanställas.  
45 I samband med Hedlunds motion kom också förslag i riksdagen om en reformering av hela statistiken, 
se 1903 års riksdag, första kammaren, motion nr 43, Johan Fredrik Nyström. 1903 års riksdag, andra 
kammaren, motion nr 128, Ernst Carlson. Motionerna ledde till tillsättandet av Statistiska kommittén 
1905. 
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statens utgifter och inkomster. Riksdagen hade sålunda begärt att låta utreda införandet av en 
skyndsammare publicering av preliminär statistik. 

SCB och behovet av preliminär statistik 
Riksdagens begäran om en utredning av inrättandet av preliminära statistiska meddelanden 
vidarebefordrades till SCB i juli 1901.46 I mars 1902 var SCB:s utredning färdig. I grunden 
skiljer sig inte SCB:s ståndpunkt från det tidigare yttrandet från 1900 utan SCB avstyrkte på 
nytt inrättandet av en särskild publikation för preliminära statistiska meddelanden, och 
hänvisade åter till SOS i sammandrag. I sin utredning hade SCB gått igenom de olika 
myndigheternas och ämbetsverkens möjligheter att sammanställa statistiken till BISOS 
avseende tidpunkten. Syftet med den preliminära statistiken var att den skulle utgöra en tidig 
sammanställning av den senaste BISOS och ge en tidig överblick över det gångna årets 
ekonomiska utveckling. För att lyckas med detta borde de preliminära statistiska meddelandena 
vara tillgängliga kort efter utgången av det år det avser.47 Vilka möjligheter hade leverantörerna 
av underlaget till BISOS att snabbt ställa samman sina statistiska uppgifter? SCB gick igenom 
de statistikområden som var aktuella för de preliminära statistiska meddelanden och som har 
redogjorts för ovan. 

SCB:s konklusion var att för flera av de föreslagna statistikområdena fanns uppgifter 
tillgängliga inom den tid riksdagen hade begärt. 48 Trots att första kammarens utskott menade att 
SCB:s Statistisk Tidskrift inte var lämpad för utgivningen av de preliminära statistiska 
meddelandena, argumenterade SCB likväl för att just denna publikation var den mest 
lämpliga.49 Enligt SCB fanns inget som hindrade att preliminära statistiska uppgifter 
offentliggjordes i Statistiska Tidskrift i enlighet med riksdagens önskan. Till en ringa 
merkostnad var det möjligt att hörsamma riksdagens begäran genom ett införande av 
preliminära statistiska meddelanden i Statistisk Tidskrift. SCB strök också under i 
sammanhanget att tidskriften hade sedan 1885 utdelats till samtliga riksdagsledamöter. Syftet 
med detta var just att göra bland annat SOS i sammandrag tillgänglig för alla i riksdagen. Någon 
extra insats från en riksdagsledamot att få tag på ett nummer av den var således inte nödvändigt. 
SCB bemötte främst första kammarens uppfattning att Statistisk Tidskrift inte skulle vara den 
mest lämpliga publikationsformen för den tänkta preliminära statistiken utan ämbetsverket 
föreslog fortsättningsvis Statistisk tidskrift som den samlande tidskriften för de preliminära 
statistiska meddelandena. Kungl. Maj:t accepterade helt SCB:s utredning och beslöt att 

                                                 
46 Flodström, Isidor, Om preliminära statistiska meddelanden, Ekonomisk Tidskrift, 1902, sid. 262. SCB:s 
remissvar finns återgivet i Flodströms artikel. 
47 Flodström, Isidor, (1902), sid. 263. 
48 SCB syftade här på Sammandrag av Kungl. Maj:ts befallningshavandes årsväxtberättelser; 
Folkmängden och folkmängdens förändringar; Sammandrag av länens markegångstaxor; 
Generalsammandrag över bevillningen av fast egendom och av inkomst m.m.; Registrerade aktiebolag; 
In- och utförseln av viktigare varuslag till kvantitet och värde samt införseln och utförselns totalvärden 
och Järnvägsstatistiken som alla gick att införa i den föreslagna preliminära statistiken. Handelsflottan; 
Telegrafkorrespondensen i riket; Insättningar och uttag i sparbanker och insättningar och uttag i 
postsparbank gick inte i tid att få som preliminär statistik. Flodström, Isidor, (1902), sid. 262. 
49 Flodström, Isidor, (1902), sid. 267-268. 
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riksdagens begäran inte skulle föranleda någon åtgärd.50 SCB:s svar är intressant ur ett annat 
perspektiv. Ämbetsverket hade nu antytt att riksdagens begäran mycket väl gick att tillgodose 
och att det var en fråga om ökade anslag, inte en teknisk fråga i första hand. 

Flodström publicerade hela SCB:s utredning i sin artikel från 1902 om preliminära statistiska 
meddelanden men fällde inga närmare kommentarer i anslutning till Kungl. Maj:ts beslut. 
Förslaget om att införa preliminära statistiska meddelanden för att underlätta statens 
beräkningar av sina inkomster fick inte det mottagande som Flodström hade hoppats. Det 
innebar inte att Flodström hade övergett sin vision. Istället återkom Flodström några år senare 
med en egen publicering av en preliminär statistik i Ekonomisk Tidskrift. 

Flodström och de ekonomisk-statistiska återblickarna 1906-1908 
Mellan åren 1906 och 1908 lät Flodström på eget initiativ publicera i Ekonomisk Tidskrift51 en 
årlig ekonomisk-statistisk genomgång av det ekonomiska läget utifrån de föresatser som 
Flodström hade presenterat i sin artikel från 1899.52 Min tes är att Flodström ville på detta sätt, 
genom exemplets makt, argumentera för införandet av en preliminär snabbstatistik vid sidan av 
den officiella statistiken, i syfte att övertyga riksdagen och Kungl. Maj:t om behovet av en 
sådan statistik. År 1908 upphörde Flodströms publicering av arbetsskäl.53 Bidrog Flodströms 
projekt i Ekonomisk Tidskrift till ett realiserande av preliminära statistiska meddelanden? I den 
här genomgången av de ekonomisk-statistiska återblickarna ligger tyngdpunkten på artikeln 
som publicerades i 1906 års Ekonomisk Tidskrift. Skälet är att Flodström här förde en 
principiell diskussion om syftet med återblickarna medan de två följande för år 1907 och 1908 i 
första hand innehåller en utvidgning av antalet ekonomiska indikatorer.  

I artikeln från 1906 redogjorde Flodström för de principiella tillvägagångssätten med sina 
ekonomisk-statistiska återblickar eller om man så vill preliminära statistiska meddelanden. 
Argumentet var att de skulle underlätta för riksdagen att beräkna statsinkomsten noggrannare 
och därmed vara ett redskap för att upptäcka en plötslig svängning i ekonomin. Riksdagen 
skulle då bättre kunna uppskatta det nödvändiga skatteuttaget för utgifternas täckande. Syftet 
var ytterst att statsinkomster och statsutgifter balanserade varandra. Det sistnämnda var menade 
Flodström var viktigt ur skattepolitisk synpunkt. Framförallt menade Flodström fyllde de 
ekonomisk-statistiska återblickarna eller den preliminära statistiken en viktig funktion vid en 
ekonomisk depression. Den preliminära statistiken skulle underlätta bedömningen av 
statsinkomsterna och skatteuttaget för riksdagen som Flodström skriver: 

 

                                                 
50 Flodström, Isidor, (1902), sid. 269.  
51 Flodström, Isidor, Ekonomisk-statistisk återblick på året …, se: Ekonomisk Tidskrift, för åren 1906, 
1907 och 1908. 
52 Flodström, Isidor, Öppet brev till f.d. generaldirektören herr Alfr. Lagerheim angående ett av denne 
avgivet tjänsteförslag, Hedemora, 1914, sid. 14f. 
53 Flodström, Isidor, (1914), sid.15. Flodström, Isidor, Ekonomisk-statistisk återblick på året 1907, 
Ekonomisk Tidskrift, 1908, sid. 206. Flodström fick ett anslag av Vetenskapsakademin för att kunna 
fullfölja sitt projekt. Se: Ekonomisk Tidskrift, 1908, sid. 85. 
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”Men i depressionsperioder kunna, liksom i perioder af ekonomiskt uppsving, afbrott inträda, och en 
svår skattepolitisk situation skulle mången gång lätt kunna räddas, om man blott med noggrannhet visste, 
när afbrottet eller omkastningen borde anses hafva ägt rum.”54 

Det är inte i första hand överskotten i statskassan som oroar utan befarade underskott. Flodström 
sammanställde sin återblick vid en tidpunkt då den svenska och internationella ekonomin 
befann sig i en stark uppgång. Samtidigt hade statsinkomsterna blivit mer beroende av hur 
konjunkturen gick. Både indirekta och direkta skatter hade ökat i betydelse för statskassan. Åren 
efter 1900 ökade statens utgifter på en rad områden som utbildning, försvar, statsbidrag till 
kommunerna etc. och Flodström tycks ha insett om vad en konjunktursvängning kunde spela för 
ekonomin.  

Flodström har här närmare preciserat syftet med de ekonomisk-statistiska återblickarna. Det 
är alltså vändpunkterna i ekonomin som är viktiga att uppskatta. Citatet visar att Flodström till 
fullo hade insett betydelsen av ekonomiska indikatorer som förvarnar om tendensen i ekonomin. 
För att visa hur vändpunkterna kan uppskattas exemplifierade Flodström med utvecklingen i 
svensk ekonomi under åren 1890-1893. Genom detta exempel ansåg sig Flodström visa på 
betydelsen av en preliminär statistik i bedömningen av tendensen i ekonomin. Åren mellan 1890 
och 1893 kännetecknades av en allmän nedgång och kris i den svenska ekonomin vilken så 
småningom följdes av en återhämtning under år 1894. Den fråga Flodström ställde sig med facit 
i hand var om det fanns några ekonomiska variabler under åren 1890-1893 som tidigt kunde 
signalera en återhämtning i ekonomin, dvs. vändpunkten i ekonomin.55 Enligt Flodström visade 
både sparbanksstatistiken och fattigvårdsstatiken tecken under 1893 som tydde på en 
återhämtning. Sparbanksstatistiken visade på en ökad insättning under 1893 medan 
fattigvårdsstatistiken visade på en minskning i de utbetalda understöden. Att detta inte 
uppmärksammades i tid av samtiden berodde på att den hade ställts samman sent. Den sena 
sammanställningen fick också andra konsekvenser. När utfallet för en rad ekonomiska variabler 
blev kända under år 1894 var det för sent för att ta hänsyn till detta vid uppskattningen av de 
kommande statsinkomsterna. För Flodström innebar detta exempel på hur viktigt det var med 
ekonomiska indikatorer som tidigt signalerade en tendens i ekonomin. De samtida spekulationer 
som förekom under åren 1890-1893 om när en vändpunkt var i sikte hade alla tagit fel. 
Flodström ansåg att bristen på tillgänglig snabbstatistik var den avgörande punkten i dessa 
felbedömningar. Flodström uttryckte en stor optimism inför möjligheten att mäta tendensen i 
ekonomin med hjälp av ekonomiska indikatorer vilket följande citat visar tydligt: 

 
”Men äfven i gynnsamma konjunkturer kunna plötsliga och oväntade omslag inträda liksom 

ogynnsamma, omslag hvilka kanske icke omdelbart gifva sig så starkt till känna, att allmänheten fäster 
uppmärksamhet därvid. Statistiken är i stånd att äfven i sådana fall gifva en anvisning – en sorts 
stormsignal, som i tid manar till att refva segel; och genom at taga den statistiska barometerns anvisningar 
i akt kunde riksdagen säkerligen mången gång undkomma långt i tiden verkande obehagligheter i 
statsregleringsväg”.56 

                                                 
54 Flodström, Isidor, Ekonomisk-statistisk återblick på året 1905, Ekonomisk Tidskrift, 1906, sid. 122. 
55 Flodström, Isidor, (1906), sid. 123. 
56 Flodström, Isidor, Ekonomisk-statistisk återblick, Ekonomisk Tidskrift, 1906, mars, sid. 124. 
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Flodströms ambition var ju dels att peka ut tendensen i den svenska ekonomin, dels uppskatta 
statsinkomsterna för det kommande budgetåret. De använda exemplen byggde på historiska data 
men för att övertyga sina målgrupper måste Flodström visa hur nuläget och närmaste framtiden 
i ekonomin kan uppskattas. Hur gick Flodström tillväga och på vilka kriterier Flodström hade 
valt ut de ekonomiska indikatorerna? I 1906 års årgång av ekonomisk tidskrift ingick 15 
indikatorer,57 1907 års årgång innehöll 23 indikatorer, 58 och slutligen för årgång 1908 av 
Ekonomisk tidskrift hade indikatorerna utökats till att omfatta 40, samtliga uppställda i 
tabeller.59 Det principiella tillvägagångssättet för Flodström var att följa varje ekonomisk 
variabel ett antal år för att se hur den hade förändrats över tiden. I huvudsak använde Flodström 
årsdata för att återge de närmast föregående årens utveckling medan statistiska uppgifter för det 
senaste året i förekommande fall också kunde innehålla kvartalsdata. Flodström angav inte 
några närmare skäl till vilka variabler som skulle vara med bortsett från de anförda argumenten i 
artikeln från 1899, se ovan.  

Flodström inledde återblicken för år 1905 med en genomgång av de femton indikatorerna. 
Med hjälp av de utvalda ekonomiska variablerna visar Flodström att den svenska ekonomin gick 
bra och att den ekonomiska framtiden såg ljus ut. Det betyder att Flodström hade gjort en 
bedömning av det aktuella konjunkturläget och utifrån det prognostiserat den närmaste 
framtiden. Flodström hänvisade till utvecklingen på kreditmarknaden och produktionen i stort. 
Omfattande kapitalplaceringar hade gjorts i aktiebolag och samt att inköpen av utländskt 
skeppstonnage hade varit betydande. Importen hade gått tillbaka liksom järnvägstrafiken och 
den utrikes sjöfarten. 60 Bankernas utländska upplåning hade också ökat betydligt vilket var ett 
tecken på en växande handel. De viktigaste variablerna sammanställde Flodström i en tabell och 
kommenterade deras utveckling och jämförde dem också sinsemellan. 
 

                                                 
57 Flodström, Isidor, Ekonomisk-statistisk återblick på året 1905, Ekonomisk Tidskrift, 1906.  
58 Flodström, Isidor, Ekonomisk-statistisk återblick på året 1906, Ekonomisk Tidskrift, 1907. sid. 183-206. 
Följande tabeller ingick i återblicken 1906: Folkmängdens ökning och minskning, folkmängden vid årets 
slut; Folkmängdsförändringar och ingångna äktenskap, länsvis; Folkmängdsförändringar i städerna, 
länsvis; Nybyggda bostadshus i städerna; Bostadshyror samt bränsle- och lifsmedelspriser; 
Markegångstaxor; Fraktmarknaden; Svenska varumarknaden; Tullsatser å viktigare varuslag samt 
förändringar däri under åren 1887-1907; Arbetspris för jordbruksarbetare; Den offentliga 
arbetsförmedlingen: A. Anstalter, B. Yrkesgrupper; Arbetsinställelser; Konkurser; Registrering af 
aktiebolag, enskilda banker och folkbanker; Skörden; Sillfisket i Bohuslän; Framställda industriprodukter; 
Sveriges export af plankor, battens och bräder; För allmän trafik upplåtna järnvägar; Järnvägarnas 
bruttoinkomster; Specificerad redogörelse för järnvägstrafiken och inkomster däraf; Statens järnvägars 
inkomster och utgifter; Statens telegraf och telefontrafik; Telegrafverkets inkomster och utgifter; 
Behandlade försändelser vid rikets postanstalter; Postverkets inkomster och utgifter; Handelsflottans 
ökning och minskning; Införsel och utförsel; Sammandrag af införsel- och utförselvärden; Debiterade 
tullafgifter samt fyr- och båkmedel; Riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens 
ställning; Allmänhetens insättningar och uttagningar å kreditiv-, löpande, depositions- och kapital-, upp- 
och afskrifnings samt sparkasseräkning i bankerna; Enskilda sparbanker och andra liknande 
penninginrättningar, insättningar och uttagningar; Postsparbanken. Insättningar och uttagningar; 
Omsättningen vid Riksbankens clearingafdelning; Svenska låne- och diskontosatser; Riksbankens 
växelkurser å främmande myntslag; Kursnoteringar å Stockholms fondbörs; För bevillning uppskattade 
värden å fast egendom, för bevillning uppskattad inkomst samt för inkomstskatt taxerad inkomst; 
Uträknad bevillning och uträknad inkomstskatt.  
59 Flodström, Isidor, Ekonomisk-statistisk återblick på året 1907, Ekonomisk Tidskrift, 1908.  
60 Flodström, Isidor, (1906), sid. 131. 
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Tabell 1. Centrala ekonomiska indikatorer mellan åren 1890 och 1905, avrundat 

År 

Uppskatta
d inkomst 
av 
rörelse, + 
el. -, milj. 
kr 

Emmigrat
ion 

Importvär
dets 
ökning 
eller 
minsknin
g, milj. kr 

Överskott av 
insättningar eller 
uttagningar, milj. kr 

Tillväxt 
på 
sparkasse
räkning i 
banker, 
milj. kr 

Relativa 
skördevär
den (0 till 
10) 

Giftermål
sfrekvens, 
promille  

Sauerbec
ks 
prisindex 

    
Ensk. 
Sparbank
erna 

Postsparb
anken 

    

1890 24,3 25 - -3,7 4,2 - 7,5 5,99 72 
1891 -1,0 32 - -1,8 2,8 - 6,4 5,83 72 
1892 -0,8 33 - -4,6 2,6 - 7,8 5,69 68 
1893 -7,7 32 - 6,1 3,2 - 5,9 5,65 68 
1894 8,8 8 - 6,2 5,4 - 6,6 5,74 63 
1895 10,5 13 - 5,1 7,6 - 6,2 5,87 62 
1896 20,1 13 14 8,0 9,7 - 6,7 5,95 61 
1897 29,2 9 50 10,3 6,7 - 6,5 6,06 62 
1898 41,1 7 46,9 5,0 4 - 7,4 6,14 64 
1899 27,9 10 49,5 -4,3 -6,1 - 5,3 6,24 68 
1900 32 14 30,1 2,9 -5,4 15,2 7,3 6,15 75 
1901 15,9 18 -68,6 8,9 -4,1 12,4 6 6,07 70 
1902 -14,9 29 38,9 8,3 -2,1 13,8 6 5,96 69 
1903 11,3 30 29,7 13,9 -1,3 24,4 6,8 - 69 
1904 27,6 15 43,6 1) 15,0 -0,9 25,9 5,7 - 70 
1905 20,1 17  1) 4,5 1) 6,0 -2,6 19,4 6,6 - - 
1) Ungefärliga uppskattningar av Flodström.  
Källa: Flodström, Isidor, Ekonomisk-statistisk återblick för år 1905, Ekonomisk tidskrift, 1906, sid. 132. 

 
Långa tidsserier en viktig förutsättning för bedömningen av hur ekonomin kommer att utvecklas 
i framtiden. Ju längre tidsserien eller tidsserierna är desto större är möjligheten att upptäcka och 
identifiera säsongmönster och trender i den, och med vägledning av dessa uppgifter göra 
prognoser. Bedömningen av hur ekonomin kommer att utvecklas underlättas också av 
ekonomisk teori med vars hjälp tolkningen av de inbördes relationerna mellan ekonomiska 
variabler görs.  

Så när Flodström gör sin beskrivning av de ingående variablerna och deras inbördes 
förhållande, hur gick Flodström då tillväga? Först och främst måste påpekas att Flodström sitter 
med facit i handen över hur den svenska ekonomin hade utvecklats mellan åren 1890 till 1904. 
Dessa historiska data är till stor hjälp som vägledning i hur relationerna mellan variablerna eller 
kolumnerna ska tolkas. Flodström skriver att en förutsättning för att kunna göra det han har 
förutsatt sig att göra fordrar en längre period av år, dvs. långa tidsserier.61 Flodström är alltså 
medveten om betydelsen av långa serier i tolkningen av ekonomins uppträdande.62  

                                                 
61 Flodström, Isidor, (1906), sid. 132. 
62 Denna kunskap hade Flodström förvärvat tidigare, i en artikel om giftermålsfrekvensens betydelse för 
att tolka det ekonomiska tillståndet i ett land visar. I artikeln från 1894 hade Flodström även visat 
betydelsen av att göra komparationer mellan olika ekonomiska variabler för att finna samband och 
mönster. Se: Flodström, Isidor, Om giftermålsfrekvensen såsom mätare på ekonomiska växlingar: särskilt 
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När Flodström gjorde sin analys av tidsserierna utgick han från den beroende variabeln: 
Uppskattad inkomst av rörelse och som återfinns i den andra kolumnen från vänster. En god 
konjunkturutveckling definierade Flodström här som en ökning i en variabels värde jämfört med 
föregående värde och vice versa. Variabeln Uppskattad inkomst av rörelses förändring över 
tiden var en funktion av hur de andra redovisade tidsserierna uppträdde. Den andra kolumnen 
utgjorde således referenspunkten för de övriga variablerna. De inkomstuppgifter som redovisas 
för varje år syftar på föregående års taxering. Exempelvis syftar den redovisade taxerade 
inkomsten för år 1894 på inkomståret 1893. Det betyder att den förbättring av inkomst av 
rörelse som redovisades under år 1894 i själva verket hänför sig till år 1893. 

Enligt Flodström följer variablerna den allmänna konjunkturen men med olika 
tidsförskjutning i förhållande till referensvariabeln Uppskattad inkomst av rörelse. 
Emigrationens och importvärdets förändringar följer taxeringarna men med en förskjutning av 
tiden. Beslut om emigration tas under goda tider enligt Flodström. Det betyder att de 
förändringar i emigrationstalen som exempelvis uppträder under åren 1891 och 1894 bygger på 
beslut tagna under intryck av föregående år. Den starka minskningen 1894 för emigrationen 
visar att det inte är förrän 1893 som depressionen mellan åren 1891och 1893 slog igenom på 
allvar bland dem som övervägde att emigrera. Emigrationen är sålunda ur Flodströms perspektiv 
ett exempel på en variabel som indirekt visar det ekonomiska tillståndet. Importvärdena följer 
också konjunkturen och förändringar i denna variabel syns först året efter i taxeringen. Sak 
samma är det med sparkasseräkningens förändringar liksom de enskilda sparbankernas utom för 
åren 1899 och 1900. Postsparbanken tycks ha utgjort ett undantag. Flodström antog att det 
kunde hänga samman med ränteläget men gav ingen närmare förklaring. Giftermålstalen och 
Sauerbecks index bekräftar konjunkturväxlingarna men Flodström gick inte närmare in på dessa 
två variabler. Däremot menade Flodström att skördeutfallen hade spelat ut sin roll i som mätare 
av hur konjunkturen utvecklade sig eftersom det inte gick att hitta några tydliga samband mellan 
den och övriga variabler som giftermålsfrekvensen.63 Äldre statistik kunde visa på samband 
mellan goda skördeutfall och ökad giftermålsfrekvens men Flodström hade redan 1895 
ifrågasatt sambandet.64 Främsta skälet var enligt Flodström institutionella förändringar rörande 
villkor för äktenskap, handelns ökande betydelse för att kompensera ett dåligt skördeutfall etc. 
Flodström använde inte korrelationsanalys för att fastställa sambanden mellan variablerna. En 
förklaring kan vara att tekniken var relativt ny och att Flodström inte hade haft möjlighet att 
sätta sig in i den nya metoden. Korrelationsanalysen tycks ha introducerats på skandinavisk 
mark genom Edvard Mackeprangs avhandling om de statistiska sambanden mellan priser och 
efterfrågan på olika varor.65 Tekniken var naturligtvis känd och beskriven i de internationella 

                                                                                                                                               
i några väst-europeiska stater under 1880- och 1890-talen, Nordisk Tidskrift, 1895, sid. 308-335, samt 
tabeller. Se även: Flodström, Isidor, RA, Ö2:3 Avhandlingar och tidskriftsrapporter. 
63 Flodström, Isidor, (1906), sid. 133. 
64 Se: Flodström, Isidor, Om giftermålsfrekvensen såsom mätare på ekonomiska växlingar: särskilt i några 
väst-europeiska stater under 1880- och 1890-talen, Nordisk Tidskrift, 1895, sid. 308-335, samt tabeller. 
Hellstenius, Johan, Skördarna och deras verkningar, Statistisk Tidskrift, 1871. 
65 Mackeprang, Edv. Ph., Pristeorier: en statistisk undersogelse over forholdet mellem pris og 
efterfrsporgsel, Kobenahavn, 1906, se särskilt kap. 8 Korrelationsteorin. 
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statistiktidskrifterna som Journal of the Royal Statistical Society.66 Å andra sidan finns 
dokument i Flodströms arkiv som visar på en skepsis mot vad Flodström skriver 
matematiseringen av statistiken. Denna uppfattning skulle också Gustav Sundbärg ha hyst.67  

Hur gjorde Flodström sina beräkningar? Av tabellen ovan framgår att importvärdet är 
uppskattat till ca 4,5 miljoner för år 1905, enligt en preliminär bedömning av Flodström, liksom 
siffrorna för de enskilda sparbankerna.68 Postsparbankernas uttag hade också ökat mot 
föregående år och sparkasseräkningens tillväxt i bankerna hade minskat. Om skördevärdet kan 
sägas att det var högre än föregående år, giftermålsfrekvensen saknar uppgift liksom Sauerbecks 
index.  

Med vägledning av dessa preliminära statistiska uppgifter i tabellen tillsammans med en 
bedömning av de preliminära resultaten från de övriga variablerna, som sammantagna pekade 
på en fortsatt god konjunktur, försökte sedan Flodström skatta den kommande bevillningen och 
inkomstskatten för år 1906.69 Flodström jämförde här med regeringens uppskattningar i 1906 
års statsverksproposition. Tabellen nedan visar Flodströms och regeringens uppskattningar av 
bevillningen och inkomstskatten. 

 
Tabell 2. Flodströms uppskattning av bevillning och inkomstskatt för 1906 

 
Uppskattad bevillning 1906, 
milj. kr. 

Uppskattad inkomstskatt 
1906, milj. kr. 

Regeringen 9,5 11,4 
Flodström 10,2 12,85 

Källa: Flodström, Isidor, (1906), sid. 134. 

Flodströms bedömning var att den uppskattade bevillningen och inkomstskatten skulle öka mer 
än vad regeringen hade kommit fram till. Att Flodström anger en till synes något mer exakt 
uppskattning för inkomstskatten kan inge en känsla av större precision än vad det egentligen är 
frågan om. Hur Flodström gjorde sina uppskattningar framgår inte. För jämförelsens skull har 
jag tagit med Kungl. Maj:ts uppskattning av inkomsten i statsverksproposition för år 1906. 

 

                                                 
66 Se exempelvis: Edgeworth, F.Y., Statistical Correlation Between Social Phenomena, Journal of the 
Royal Statistical Society, Vol. 56, No. 4. (Dec., 1893), pp. 670-675. 
67 Flodström, Isidor, Handlingar angående ekonomisk statistik, RA, F2:1. 
68 Flodströms uppskattningar är svårtolkade då Flodström inte närmare har redogjort för 
tillvägagångssättet för beräkningarna. Menar Flodström att importvärdet kommer att bli ca 4,5 milj. för 
året? 
69 Exakt hur Flodström kom fram till dessa siffror är jag osäker på.  
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Tabell 3. Statsverkspropositionens uppskattningar av inkomsterna 1906 och 1907, Statskontorets 
skrivelse. 
År Bevillning, fast egendom och 

inkomst 
Inkomstskatt 

1900 7,165,911 - 
1901 7,599,031 - 
1902 7,713,302 - 
1903 7,949,538 10,584,202 
1904 8,877,255 11,974,104 
Medel, 5 år 7,861,007 11,279,153 
Årlig ökning i medeltal 427,836 1,389,902 
Beräknade i riksstaten 1906 9,300,000 11,400,000 
Beräknade Statskontoret 
1907 

9,500,000 12,000,000 

Källa: 1906 års riksdag, Kungl. Maj:ts proposition nr 1, (13 januari 1906), sid. 16-17. 

Den genomsnittliga förändringen under fem år har beräknats. Skattningen av bevillningen har 
gjorts på så sätt att den årliga ökningen i medeltal för bevillningen har adderats med 1904 års 
utfall och avrundats till 9,3 milj. kr. Inkomstskattens beräkning förefaller ha gjorts ad hoc. 
Någon närmare upplysning hur riksstaten har kommit fram till just 11,4 milj. kr. framkommer 
inte. Det kan bero på att uppskattningen av inkomstskatten endast utgår från två observationer 
men även det faktumet att importvärdet tycktes ha sjunkit och därigenom kommer att generera 
en mindre inkomst för staten kan ha spelat in som Flodströms preliminära beräkning av 
importvärdet för 1905 visade. Om man följer samma princip för som för beräkningen av 
bevillningen skulle inkomstskatten ha uppskattats till 13,4 milj. kr. Något som tydligt framgår är 
den ekonomiska tillväxten, framförallt bevillningen ökade starkt mellan inkomståren 1903 och 
1904. Denna utveckling hade uppmärksammats i statsverkspropositionen. I den framkommer en 
stor medvetenhet inom både statsförvaltningen och hos affärsverk som Statens järnvägar om 
konjunkturutvecklingen inverkan på ekonomin och statsinkomsterna. Hänsyn tas också till 
affärsverkens bedömningar av hur det ekonomiska läget påverkar de framtida inkomsterna för 
staten; någon mekanisk okritisk framskrivning av inkomsterna tycks inte förekomma.70 

Flodström publicerade ytterligare två återblickar åren 1907 och 1908. Den preliminära 
statistiken utökades kraftigt och de viktigaste variablerna visades i tabell. Noterbart är att 
Flodström hade fått tillgång till preliminär ekonomisk statistik från ämbetsverk som SCB, 
Kommerskollegium, Stockholms handelskammare, banker, enskilda firmor och affärsmän vilket 
möjliggjorde ett utökat antal tabeller vilket indikerar betydelsen av en centralt placerad 
organisation för att åstadkomma en preliminär statistik.71 Däremot gjorde Flodström i de här 
återblickarna inga försök att uppskatta bevillningen eller inkomstskatten. Problemet med det 
utökade antalet tabeller är att dessa i viss utsträckning verkar kontraproduktivt. Ett större antal 
tabeller ger säkert en fylligare och mer tillfredställande bild av det preliminära ekonomiska läget 
men samtidigt kan det förta syftet med den preliminära statistiken då mängden tabeller gör den 

                                                 
70 1906 års riksdag, Kungl. Maj:ts proposition nr 1, (13 januari 1906), sid. 12f. Det är även Nils Herlitz 
uppfattning. Se: Sveriges Riksdag: historik och statsvetenskaplig framställning; bd. 12 Riksdagens 
finansmakt, [Nils Herlitz], Stockholm, 1934, sid. 259. 
71 Flodström, Isidor, Ekonomisk-statistisk återblick på året 1906, Ekonomisk Tidskrift, 1907, sid. 85. 
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mindre överblickbar om dessa inte kommenteras också. Att kommentera utvecklingen hos alla 
skulle naturligtvis innebära merarbete och kanske med en risk för en senare publicering. Med ett 
begränsat urvalet indikatorer hade Flodström vunnit flera pedagogiska poäng om han därtill i sin 
argumentation för införandet av en preliminär statistik åter hade försökt uppskatta bevillningen 
och inkomstskatten. Ett fåtal indikatorer kunde mycket väl ha räckt till för att identifiera en 
tendens i ekonomin. Återblicken på året 1906 innehåller 40 tabeller med efterföljande 
kommentarer i ett senare häfte av Ekonomisk Tidskrift, vilket visar svårigheten när antalet 
variabler växer.  

Efter 1908 upphörde Flodström helt med utgivandet av sina ekonomisk-statistiska 
återblickar. Som skäl anförde Flodström det stora arbetet med att ta fram underlaget och 
bearbetningen av det.72 Mycket talar för att det fanns andra skäl än just den tunga 
arbetsbelastningen som Flodström hade uppgivit. Flodström hade ju konkurrens med 
Affärsvärlden, Ekonomisk Tidskrift med sin bankstatistik, olika branschtidskrifter som Svensk 
trävarutidning, ämbetsverk som Kommerskollegium som rapporterade kvartals- och månadsvis 
det aktuella läget på arbetsmarknaden.73 Sannolikt spelade denna konkurrens mindre roll trots 
allt för Flodström. Parallellt med Flodströms publicering av ekonomisk-statistiska återblickar 
hade nämligen den av SCB utgivna Statistisk Tidskrift år 1907 påbörjat en liknande publicering 
som Flodström under rubriken ”Statistiska meddelanden”.  

SCB och Statistiska meddelandens tillkomst 1912 
Mellan åren 1907 och 1912 publicerades i Statistisk tidskrift preliminära statistiska uppgifter 
över förhållandena i den svenska ekonomin.74 1907 hette de preliminära uppgifterna Statistiska 
meddelanden för att därefter kallas Statistiska uppgifter till belysande av Sveriges ekonomiska 
förhållanden under år 19xx och närmaste föregående år.  

Vad föranledde SCB att påbörja den här utgivningen? Förslaget av Flodström i Ekonomisk 
Tidskrift 1899 om införande av preliminära statistiska meddelanden hade ju avstyrkts av SCB 
och Kungl. Maj:t. Emellertid, bakgrunden till SCB:s Statistiska Meddelanden går att spåra till 
två gemensamma kammarmotioner 1903 med en begäran av K. Maj:t att låta utreda en 
reformering av den officiella statistiken. 75 Syftet var att utreda möjligheten av en mer enhetlig, 
planmässig officiell statistik och därtill en ökad professionalisering av det statistiska arbetet. Det 
intressanta med den gemensamma kammarmotionen är att den tycks ha tillkommit på initiativ 

                                                 
72 Flodström, Isidor, Ekonomisk-statistisk återblick på året 1907, Ekonomisk Tidskrift, 1908, sid. 206. 
Flodström fick ett anslag av Vetenskapsakademin för att kunna fullfölja sitt projekt. Se: aa., sid. 85.  
73 Se: Meddelanden från Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. 
74 Statistiska meddelanden, Statistisk Tidskrift, 1907:2, Statistiska uppgifter till belysande av Sveriges 
ekonomiska förhållanden under år 19xx och närmaste föregående år, Statistisk Tidskrift, 1908:2-1912:2. 
75 1903 års riksdag, Fk, motion nr 43, Johan Fredrik Nyström, sid. 1-7. 1903 års riksdag, Ak, motion nr 
128, Ernst Carlson, sid. 1-7. Johan Fredrik Nyström, 1855-19xx, historiker, geograf, politiker och 
tidningsman, fil.dr. 1884 i historia, konservativ och tullskyddsvänlig, ledamot i fk 1897-1908 för det s.k. 
majoritetspartiet. Ernst Carlson, 1854-19xx, historiker, riksdagsman, fil.dr. historia 1877, 1897-1905 
ledamot i ak för de frisinnade, Carlson stod bakom den statistiska handboken ”Sverige” genom en väckt 
motion 1898. 
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av Flodström och nestorn inom den svenska statistiken Gustav Sundbärg.76 I sin behandling av 
motionen anmodade kamrarnas tillfälliga utskott SCB och Kommerskollegium att komma med 
ett yttrande i frågan.77 Av ämbetsverkens yttrande framgår att SCB redan 1898 begärt ökade 
resurser för att utöka SOS i sammandrag men fått avslag av riksdagen på denna begäran.78 I 
yttrandet behandlades också skyndsamheten i publiceringen av den officiella statistiken. 
Problemet med en skyndsam publicering var dock ingen nyhet för SCB utan hade diskuterats i 
Statistisk Tidskrift 1870.79 Här framgår att SCB mycket väl insåg fördelen med en snabb 
publicering av viss statistik men att detta måste vägas mot statistikens tillförlitlighet. En snabbt 
producerad men kvalitetsmässigt undermålig statistik var ingen god marknadsföring av den 
officiella statistiken. Dock, ämbetsverken ansåg i yttrandet att inga förhinder fanns för en 
skyndsam publicering utan att det i första hand var en fråga om ökade resurser.80 
Ämbetsverkens yttrande ledde till att de båda kamrarnas tillfälliga utskott förordade en 
utredning av den officiella statistiken i enlighet med den begäran som hade lagts fram i den 
gemensamma motionen, vilket bifölls av riksdagen.81 En kommitté beslutades tillsättas för att 
utreda Sveriges officiella statistik och år 1905 påbörjade Statistiska kommittén sitt arbete. 

Beslutet i riksdagen 1903 att tillsätta en kommitté för att utreda den officiella statistiken fick 
den följden att SCB kom att begära utökade anslag i 1905 års riksdag.82 SCB beskriver i sin 
anslagsframställan den gradvis ruckade jämvikten mellan utbudet och efterfrågan på officiell 
statistik där efterfrågan eller behovet av ökad och ny offentlig statistik ökade samtidigt som 
responsen på att tillgodose denna förändrade efterfråga var trög. SCB uttalade sig om 
skyndsamheten i publiceringen av publikationerna i anslutning till begäran om högre anslag. 
SCB skriver i sin begäran att ämbetsverket sedan länge hade planerat att äska om högre anslag 
men att det inte var förrän debatten om ökad skyndsamhet i publiceringen av statistiken, önskan 
om en större planmässighet i statistikproduktionen och därtill riksdagens önskan att lägga all 
officiell statistik under SCB som SCB beslöt att lägga fram sin begäran. 83 SCB skriver: 

”Då det sålunda ville synas som om centralbyråns arbete ej skulle komma att minskas, och då 
behofvet af förstärkning af dess arbetskrafter vore mycket stort, ej minst för vinnande af den 
önskade skyndsamheten vid publikationen af dess berättelser, hade centralbyrån häraf funnit sig 
manad att ej längre uppskjuta framläggandet af sin förevarande framställning”.84 

                                                 
76 Flodström, Isidor, Öppet brev till f.d. generaldirektören herr Alfr. Lagerheim angående ett av denne 
avgivet tjänsteförslag, Hedemora, 1914, sid. 12. Se även: Koch, Karin, Statistiska centralbyrån 100 år: 
minnesskrift med anledning av tabellkommissionens omvandling år 1858 till ett allmänt statistiskt 
ämbetsverk, Stockholm, 1959, sid. 27. Flodström, Isidor, Om den svenska statistikens yttre organisation, 
Ekonomisk Tidskrift, 1901, sid. 65-74. 
77 1903 års riksdag, andra kammarens tillfälliga utskott (nr 4), utlåtande nr 32. Första kammarens 
tillfälliga utskott (nr 1), utlåtande nr 15. 
78 1903 års riksdag, andra kammarens tillfälliga utskott (nr 4), utlåtande nr 32, sid. 9.f. 
79 Utkast till en plan öfver Sveriges officiella statistik, Statistisk Tidskrift, 1870, sid. 15f. 
80 1903 års riksdag, andra kammarens tillfälliga utskott (nr 4), utlåtande nr 32, sid. 11f. 
81 1903 års riksdag, andra kammarens tillfälliga utskott (nr 4), utlåtande nr 32, sid. 18. Första kammarens 
tillfälliga utskott (nr 1), utlåtande nr 15, sid. 15. Se även: 1903 års riksdag, riksdagens skrifvelse, nr 130, 
sid. 4-5. 
82 1905 års riksdag, Kungl. Maj:t, sjunde hufvudtiteln, [2] Statistiska centralbyrån. 
83 1905 års riksdag, Kungl. Maj:t, sjunde hufvudtiteln, [2] Statistiska centralbyrån, sid. 13 och sid. 21. 
84 1905 års riksdag, Kungl. Maj:t, sjunde hufvudtiteln, [2] Statistiska centralbyrån, sid. 13. 
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Det hela förefaller vara något av en efterhandskonstruktion. Uppenbarligen hade Flodströms 
bidrag i Ekonomisk Tidskrift om att införa preliminära statistiska meddelanden och den 
allmänna kritiken av statistikproduktionen kommit lägligt och öppnat möjligheten för SCB att 
begära ökade resurser. Riksdagen biföll SCB:s begäran om ökade anslag. 

De ökade anslagen medförde att SCB nu att möjligheten till en skyndsammare publicering av 
delar av den officiella statistiken öppnades, och inför 1907 års riksdag hade SCB begärt 
ytterligare resurser vilket medgav en utgivning av Statistiska Meddelanden.85 SCB:s utgivning 
förorsakade en hel del bitterhet hos Flodström då SCB:s Statistiska Meddelanden tillkom utan 
någon hänvisning till Flodströms återblickar, det visar Flodströms arkiv och ett så kallat öppet 
brev till generaldirektör Alfred Lagerheim.86 Det är den troliga förklaringen till att Flodström 
upphörde med sina återblickar i Ekonomisk Tidskrift. 

En jämförelse mellan SCB:s Statistiska Meddelanden och Flodströms återblickar visar 
tydliga skillnader på ambitionsnivå. Sakinnehållet överensstämmer med Flodströms återblickar 
liksom ambitionen att få med statistiska data för hela året som föregår publiceringen men med 
den skillnaden att det är färre tabeller som presenteras i Statistisk Tidskrift än i återblickarna.87 
SCB kommenterade inte heller tabellerna och den ekonomiska utvecklingen har således inte alls 
tolkats som hos Flodström. I grunden är det en skyndsammare publicering av delar av den 
officiella statistiken som är det centrala men själva tolkningen lämnar SCB till läsaren. Att 
Statistiska Meddelanden fick detta utseende är inte konstigt utan SCB fullföljde ju här en äldre 
statistisk tradition, en princip etablerad av Fredrik Teodor Berg att en läsare var fullt kapabel att 
på egen hand tolka statistiska data.88 Samtidigt som SCB gav ut Statistiska uppgifter till 
belysande av Sveriges ekonomiska förhållanden under år 19xx och närmaste föregående år 
fattade Finansdepartementet beslut om en reformering av den officiella statistiken hösten 1910. 
Statistiska meddelanden som en av SCB utgiven egen serie kom till genom Statistiska 
kommitténs förslag hösten 1910 om genomgripande förändringar avseende organiseringen av 
                                                 
85 Widell, Ludvig, Göteborgs Handels- och sjöfartstidning, [Vår officiella statistik], den 30 april 1908. 
Widell skriver i artikeln att SCB hade begärt extra anslag inför år 1907 i syfte att kunna påskynda en 
tidigare offentliggörande av den ekonomiska statistiken för att hörsamma riksdagens krav på en 
skyndsammare publicering. 
86 Flodström, Isidor, (1914), sid. 7-12, 14ff. Flodström, Isidor, RA, Ö2:4 Avhandlingar och uppsatser 
1898. Både Flodströms arkiv och i det öppna brevet intog Flodström en negativ attityd mot denna 
publicering. Enligt Flodström skulle överdirektören på SCB Ludvig Widell ha inspirerats av Flodströms 
första ekonomisk-statistiska återblick 1906 och beslutat införa en liknande statistik i Statistisk Tidskrift 
1907. Skälet till Flodströms negativa attityd var att SCB aldrig gjorde någon hänvisning till Flodströms 
återblickar utan SCB hade valt att presentera denna statistik som om det inte hade funnits något 
motsvarande tidigare. Det här är Flodströms uppfattning och kan naturligtvis ha spelat en stor roll i 
Flodströms beslut att senare upphöra med de ekonomisk-statistiska återblickarna. Till saken hör dock att 
SCB i sin anslagsframställan till Kungl. Maj:t 1905 hade pekat på behovet av en skyndsammare 
publicering av de officiella berättelserna. Bakom Flodströms attityd kan också finnas en tidigare osämja 
mellan Flodström och Widell, och även andra statistiker. Det öppna brevet visar att en sådan tolkning är 
mycket sannolik. 
87 Följande exempel på statistiska data ingick i Statistiska Meddelanden som publicerade i Statistisk 
Tidskrift, 1907:2: In- och utförsel av viktiga varor 1902-1906; Statens Järnvägar 1902-1906; Statens 
Telegraf och telefonväsende 1902-1906; Registrerade aktiebolag och bankbolag 1902-1906; Bankernas 
tillgångar och skulder 31 december 1906; Insättningar och uttagningar ur Postsparbanken, Sparbankerna 
och andra penninginrättningar 1902-1906; Statsverkets inkomster 1902-1906; Fastighetstaxeringsvärden, 
uppskattad inkomst av bevillning och inkomstskatt 1902-1906. 
88 Utkast till en plan öfver Sveriges officiella statistik, Statistisk Tidskrift, 1870, sid. 2f. 

 22



utgivningen av det officiella statistiska trycket, och som accepterades av regering och riksdag 
samma år.89 1911 tog Finansdepartementet det formella beslutet om de statistiska 
publikationernas indelning och format. Formellt togs också då beslutet om inrättandet av 
Statistiska Meddelanden som en egen serie med utgivning från och med 1912.90  

Sammanfattning 
Isidor Flodströms förslag på inrättandet av preliminär statistiska meddelanden var ett uttryck för 
samhället och statens ökade behov av en skyndsam och tillgänglig offentliggjord ekonomisk 
statistik. Statens allt större integrerande i både samhällsekonomin och det sociala området hade 
medfört ökade utgifter och inkomster samtidigt som statsinkomsterna blev alltmer beroende av 
konjunktursvängningarna. För riksdagen fanns ett behov av en snabbt publicerad statistik över 
de viktigaste områdena av den svenska ekonomin för att bättre beräkna statsinkomsterna. 
Efterfrågan på preliminära statistiska meddelanden kom inte från riksdagen utan detta behov 
hade Flodström identifierat. I sin argumentation för inrättandet av preliminära statistiska 
meddelanden hade Flodström använt sig av exemplets makt genom att ge ut en egen serie 
statistiska meddelanden i Ekonomisk Tidskrift 1906-1908, de ekonomisk-statistiska 
återblickarna. Här visade Flodström vilka möjligheter en snabbt producerad ekonomisk statistik 
hade att erbjuda avseende beräknandet av statsinkomsten. Flodström försökte övertyga 
riksdagen och en bredare allmänhet om nyttan av preliminära statistiska meddelanden genom 
räkneexempel. Flodström diskuterade de olika ekonomisk-statistiska variablernas 
interdependens och försökte också, som en illustration, kvantitativt uppskatta sambanden i syfte 
att underlätta precisionen i beräknandet av statsinkomsten.  

Bakgrunden till publiceringen av SCB:s serie Statistiska meddelanden 1912 var behovet av 
en skyndsammare publicering av SOS i sammandrag som hade publicerats sedan 1870 och som 
från och med 1871 ingick som en del i Statistisk Tidskrift. Statistiska meddelanden kom därmed 
att ersätta SOS i sammandrag samtidigt som Statistisk Tidskrift utgivning upphörde 1912. 

Grundproblematiken var densamma med båda utgivningarna av statistiska meddelanden, en 
alltför långsam utgivning av centrala delar av den ekonomiska statistiken i förhållande till det 
allmännas behov. Både Flodströms och SCB:s utgivning kan ses som en institutionell 
anpassning av den officiella ekonomiska statistiken till industrisamhällets och statens behov av 
en snabbare statistisk information. Flodströms bidrag är också viktiga ur ett 
konjunkturbevakningsperspektiv. Det framgår att Flodström insett den betydelse en preliminär 
ekonomisk statistik skulle få för en bedömning av det aktuella konjunkturläget, och tendenserna 

                                                 
89 Statistisk Tidskrift, (1911:3), sid. 217. Koch, Karin, (1951), sid. 74f.  
90 Nya bestämmelser rörande den officiella statistikens yttre anordning, Statistisk Tidskrift, 1911:3, sid. 
217-225. Se även: SCB:s kanslis arkiv, SCB, 29 september 1911, ang. de statistiska publikationernas 
indelning och format m.m. E1, Kungliga brev, diarienummer 6755. RA, Finansdepartementet, konseljakt, 
ang. de statistiska publikationernas indelning och format m.m. 29 september 1911, 
diarienummer1308/1910, tycks vara förkommen. Den har enligt arkivmappen gått till 
Finansdepartementet i februari 1952 men sedan upphör alla spår. 
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i ekonomin. SCB:s utgivning kan ses som en statens institutionella anpassning till 
industrisamhällets behov av snabbare statistisk information. 

Statens behov av en korrekt och inom en rimlig tid utgiven ekonomisk statistik för beräknandet 
av statsbudgeten har varit centralt sedan 1809. Uppenbarligen har det under 1800-talet etablerats 
ett prognostänkande inom statsförvaltningen, åtminstone avseende statsinkomstens beräknande. 
Ett intressant forskningsområde vore således att studera hur staten har anpassat sitt behov av 
kvantitativ ekonomisk information till en dynamisk omvärld, både för att uppskatta utgifter och 
inkomster, och hur staten kvantitativt har konceptualiserat sin omvärld. Det senare kommer till 
uttryck genom utgivningen av den officiella statistiken.  
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