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INLEDNING TILL 
 

Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 
 

Folkräkningar utfördes under perioden 1860-1900 vart 

tionde år och publicerades i ”Bidrag till Sveriges 

officiella statistik. A, Befolkningsstatistik (BiSOS A)”. 

Dessa är digitaliserade och finns på adressen: 

http://www.scb.se/BiSOS  

 

Därefter har resultaten från räkningarna ingått i serien 

Sveriges officiella statistik (SOS). 

 

1910 till 1930 genomfördes räkningen vart tionde år och 

därefter vart femte år med undantag för 1955. 

Publikationerna har t o m 1960 benämnts Folkräkningen. 

 

De allmänna bostadsräkningarna utfördes 1912-1914, 

1920, 1933, 1945 och 1960. År 1945 bar titeln ”Bostäder 

och hushåll”. 

 

1965 till 1990 ägde Folk- och bostadsräkningen rum vart 

femte år. 

 

http://www.scb.se/BiSOS
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Inkomsttagare Income earner 
Inräknade Included 
Intäkt av skogsbruk . Income from forestry 
Invånare Inhabitant 

Jordbruk med binä
ringar Agriculture, forestry 

and fishing 
Jordbruk och boskaps

skötsel Agriculture and stock-
raising 

Jordbruksfastighet . . . Agricultural real estate 

Kapital Capital 
Kombinationstyper . . Types of combination 
Kommunal Municipal 
Kontant bruttointäkt . Gross cash income 
Kvartilavstånd Quartile range 
Kvinnor Women 

Landsbygden Rural districts 
Livränta Annuity 
Lägre än Lower than 

Makar Husband and wife 
Mannen The husband 
Medeltal Mean 
Median Median 
Minimigräns Minimum limit 
Minst At least 
Månad Month 
Män Men 

Nuvarande Present 
Näringsgrenar Industries 
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Städerna Towns 
Största delpost Largest sub-item 

Tillfällig förvärvsverk
samhet Temporary economic 

activity 
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Tjänstemän Salaried employees 
Tomt Site 
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Tätortsbefolkning . . . . Inhabitants in built-up 

areas 

Undantagsförmån . . . . Special benefits 
Under Under 
Undergrupper Major groups 
Underskott Deficit 
Understöd Assistance, benefit, etc. 
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Utdelning å svenska 

aktier Dividend from Swed
ish shares 

Uthyrt hus Rented house 

Vidstående Adjoining 

Yrke Occupation 

Yrkesställning Occupational status 

Ar Year 

Ägare Owner 

ökning Increase 
överstigande Exceeding 
övre kvartil Upper quartile 
övriga Others 

Symboler använda i tabellerna 

Explanation of symbols 

Repetition » Repetition 
Intet finns att redovisa — Magnitude nil 
. . . J . „ x „ 0,5 , 0 Magnitude less than half of unit 
Mindre an „ n~ av enheten . . . „ „ , . 

0,0a 0,0 employed 
Uppgift ej tillgänglig eller alltför 

osäker för att angivas Data not available 
Logiskt omöjlig uppgift Category not applicable 
Preliminär uppgift * Provisional or estimated figure 
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Summary 

Introduction. Six Parts of the Report 
on the 1950 Census of Population have 
been issued up to now, all of the Parts, 
except Par t II, deriving from the total 
enumeration. As is the case wi th Part 
II, the present part relates to the sample 
surveys and deals •with the income 
position of the population. At previous 
Censuses, data on income have always 
referred to the year that has been 
concluded at the date of the Census, 
but, on account of the rapid changes 
in the value of money, it has been 
considered an advantage in the 1950 
Census to let these data refer to the year 
that has begun at the time of the Cen
sus, i.e. in 1951. These data have been 
taken from taxation returns for the 1951 
income-tax year. For persons with a to
tal net income of less than kr 10 000, 
the sample has been limited to those 
born on 15th March, June, September 
and December, while for persons with 
an income of between kr 10 000—50 000, 
the survey covers those born on 15th 
of any one month. A similar sample of 
persons with a very large income would 
be too small to be representative; all 
persons with an income of at least kr 
50 000 have thus been included in the 
survey irrespective of their date of 
birth. 

In the report , only inflated numbers 
have been given both in the text and 
the tables in the text, and in the tables' 
section. 

The representativeness of the sample. 
Chapter II deals wi th calculations of 
various raising factors and shows that 
the representativeness of the sample 
can be considered relatively satisfactory. 

The size of income. In Chapter I I I , 
income earners are dealt with accord

ing to their total net income. An account 
is given of 4 089 094 income earners 
iu all, total net-income being calculated 
at kr 23 418 243 000 which corresponds 
to an average income of kr 5 727 per 
income earner and kr 3 299 per inhabit
ant. Median incomes were higher for 
the towns than for the countryside and 
considerably higher for men than for 
women. Median income for men has 
increased by 85,6 % since 1945, while 
the increase for women only amounts 
to 48,2 %. No less than 66 % of the 
male, but only 22 % of the female 
income earners had an income of at 
least kr 5 000. Married men had the 
highest median income and single men 
the lowest, -while -widowed and di
vorced men came in between. For worn; 
en, on the other hand, the position 
was reversed. 

Where economically active men are 
concerned, both salaried employees and 
wage-earners had a higher median in
come than employers (and self-employ
ed persons) , but in the case of women, 
employers had a higher income than 
wage-earners but not as high as sala
ried employees. It should however be 
mentioned that salaried managers are 
included with the salaried employees, 
employers only consisting of persons 
who run a business in any form but 
that of a limited company. Among the 
men, salaried employees in general 
administration and professions had the 
highest median income (kr 9 929), being 
followed by salaried employees in min
ing, manufacturing, etc., and transport 
and communications, and by employers 
in commerce. Agricultural wage-earners 
had by far the lowest income (kr 
3 743), while agricultural employers 
had the one but lowest income. Among 
the women, salaried employees in trans-
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port and communications, general ad
ministration and professions, and min
ing, manufacturing, etc., showed the 
highest figures, while wage-earners in 
agriculture, employers in mining, manu
facturing, etc., and wage-earners in 
domestic service the lowest. In com
paring these figures regard must be 
taken to the fact that certain groups 
of income-earners get par t of their in
come in kind and that the valuation of 
such incomes for taxation purposes 
might be lower than the actual value. 

Different sources of income. Six sources 
of income, agricultural real estate, other 
real estate, business, etc., wages or 
salary, temporary economic activities 
and capital, are distinguished in Chap
ter IV. Wages or salary is by far the 
most usual source of income. No less 
that 42 % of the men and 65 % of the 
women had wages or salary as their 
only source of income, while 45 % of the 
men and 26 % of the women received 
an income from both wages or salary, 
and from some other source of income. 
Only in exceptional cases are other 
sources of income accounted as the on
ly source; they usually occur in com
bination wi th others. Capital is the 
most usual of these sources, 34 % of 
the men and 28 % of the women ob
taining income from capital. Next in 
order comes agricultural real estate 
(15 % and 3 % respectively), then other 
real estate (23 % and 9 % respective
ly) , business, etc. (9 % and 4 % respec
tively) and finally temporary economic 
activities, (4 % and 1 % respectively). 

Among the different sources of in
come, the highest median income 
showed business, etc., (kr 4 868), wages 
or salary (kr 4 632) and agricultural 
real estate (kr 3 715); on the other hand, 
the median income from capital was 

only kr 303, income from other real 
estate being nearly as low. 

Other real estate was the source of 
income most often showing a loss. More 
than one-third of persons with other 
real estate alone and 356 000 income 
curred losses from it. Capital also 
showed a relatively large number of per
sons having losses, while other sources 
of income comparatively seldom result
ed in a loss. Business, etc. showed the 
largest median loss (kr 720), while the 
figures were a good deal lower for the 
other sources of income. 

Agricultural real estate has been a 
source of income for 442 000 persons 
in all. Only 17 000 of the latter have 
incurred losses from it, while 69 000 
have obtained income from agricultural 
real estate alone and 356 000 income 
from agricultural real estate in conjunc
tion with other sources of income. Of 
the latter persons, about 100 000 have 
had an income from wages or salary 
besides agricultural real estate; the same 
number having had capital; the same 
number of persons have had both 
wages or salary and capital. There have 
been 109 000 persons with agricultural 
real estate who cannot be designated as 
farmers proper . The median income 
from agricultural real estate for per
sons with this source of income alone 
has been kr 4 712. When agricultural 
real estate has been combined with 
another source of income, the income 
from agriculture has usually been con
siderably lower, except for the com
bination of agricultural real estate plus 
capital. 

Other real estate has been a source 
of income for 738 000 persons in all. 
However, only 11 000 of them had an 
income solely from other real estate, 
while 469 000 persons obtained an in
come from the latter combined with 
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another source of income; the remain
ing 258 000 persons, i.e. over one-third 
of the total number, incurred losses 
from other real estate. Of the 480 000 
persons with a profit from other real 
estate, no less that 185 000 persons were 
wage-earners, while 94 000 were em
ployers, 89 000 were salaried employees 
and 112 000 were not economically 
active. Both median incomes and me
dian losses from other real estate were 
low, round about kr 300. 

Business, etc. was a source of in
come for 308 000 persons, of whom 
only 10 000 had incurred losses. 64 000 
persons, i.e. only one-fifth, obtained an 
income from business, etc. alone. The 
majority, or 259 000, obtaining an in
come from business, etc., were counted 
as employers, 95 000 being in mining, 
manufacturing, etc., 90 000 in commerce 
and 23 000 in transport and communica
tions. In addition to the employers, 
39 000 persons wi th an income from 
business, etc., were found; business, 
etc. being a secondary occupation. 
The median income for persons with 
an income from business, etc. alone 
was kr 5136 and kr 4 780 for persons 
with an additional income from an
other source. 

No less than 3 629 000 persons in all 
had an income from wages or salary, 
2065 000 of them having an income 
solely from this source. Of the 1 564 000 
income earners having wages or salary 
combined wi th another source of in
come, 606 000 owned capital, 292 000 
owned other real estate and 235 000 
both other real estate and capital. Of 
all the persons wi th an income from 
wages or salary, there were 512 000 
male and 479 000 female salaried em
ployees, 1 386 000 male and 569 000 
female wage-earners and finally 683 000 
other persons for whom income from 

wages or salary cannot be considered 
to have been their principal income. 
Kr 4 226 was the median income for 
persons with an income from wages or 
salary alone, while kr 5 381 was the 
median income from wages or salary 
for persons with other sources of in
come as well. 

Old-age pensions and other pensions 
has been counted as income from wages 
or salary. However, as such incomes 
are by their nature completely different 
from other income from wages or sal
ary, they have been dealt with sepa
rately in the present volume. An ac
count has been given of a total of 
483 000 old-age pensioners. Two-thirds 
of the male old-age pensioners were 
married and a quarter were widowers, 
while only a quarter of the female old-
age pensioners were married and more 
than half of them were widows. About 
half of the old-age pensioners obtained 
an income from capital as well, and a 
third of them income from other pen
sions. Annuities, special benefits and 
permanent assistance from other per
sons have been included in other pen
sions. In addition to the old-age pen
sioners, a total of 308 000 other pen
sioners have been reported. For 42 % 
of these pensioners, their pensions 
amounted to less than kr 1 000, scarcely 
10 % having more than kr 6 000 in pen
sion. 

Temporary economic activities include 
payment for temporary scientific, liter
ary or artistic work, etc., for tempo
rary commissions such as making an 
inventory of a deceased person's estate, 
holding auctions, valuation etc., as well 
as for any other comparable work of 
a temporary nature that provides an 
income. 117 000 persons in all obtained 
an income from temporary economic 
activities, no less than 114 000 of them 
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having such an income in combination 
•with other sources of income, as a rule 
with income from wages or salary. 

There were no less than 1 190 000 
persons with an income from capital. 
To these must be added 113 000 per
sons incurr ing losses from capital; 
they were as a rule persons whose in
terest payments were greater than their 
capital income. 400 000 of those obtain
ing income from capital were women, 
112 000 being married. Only 36 000 per
sons had an income from capital alone, 
all the remainder having other sources 
of income also. The median income 
from capital for those with an income 
solely from capital was kr 413 and for 
those wilh additional sources of in
come kr 301. 

A total of 160 000 persons, 12 % of 
the number of persons wi th income 
from capital, have had an income from 
Swedish shares. There were 93 000 
men having an income from shares and 
67 000 women, 24 000 of whom were 
married. The median income from 
shares for persons wi th an income from 
capital alone was k r 329, and kr 183 
for other persons. 27 % of the persons 
with an income from shares were 
employers, 30 % were salaried em
ployees, 7 % wage-earners and 36 % 
non-economically active persons. The 
average income per person from shares 
was considerably larger for salaried 
employees than for employers who, in 
turn, had an appreciably larger income 
of this kind than wage-earners. 

General tax allowances. In addition 
to various income entries, the inclusion 
is also made on an income-tax return 
of certain types of tax allowances that 
can be claimed before the assessment 
of the taxable income. The following 

general tax allowances have been dealt 
wi th: permanent assistance, premiums 
to pension insurance funds including 
voluntary premiums to the Old-Age Pen
sions Scheme, and finally premiums 
other than for pensions insurance. 

There were 45 000 persons wi th tax 
allowances for permanent assistance 
which also includes payments to a sep
arated or divorced wife; this figure 
is only a little more than 1 % of all 
income earners. 3,7 % of the widowed 
or divorced men, and 1,6 c/c of the 
married men, had a tax allowance for 
permanent assistance, while the figures 
were approximately 0,5 % and 0,7 % 
for single men and for women. The 
tax allowance was below kr 1 000 for 
65 % of the persons having a tax allow
ance for of this nature. 

There were 144 000 persons with 
allowances for pensions insurance, 
103 000 being married men. No less than 
6 % of the married male income earners 
had a tax allowance for pensions in
surance, while the corresponding 
figures for the remaining groups of 
marital status were approximately 1.% 
—2 %. Of the salaried employees 8 % 
had such a tax allowance, of the em
ployers 6 % and of the wage-earners 
less than 2 %. The amount concerned 
was less than kr 1 000 in three-fourths 
of the cases. 

At the time of the survey, the maxi
mum sum that could be deducted for 
other insurance was limited to kr 200; 
the tax allowance for marr ied couples 
living together amounted however to 
a total of kr 400 at the most. No less 
than 2 780 000 persons had an allow
ance for insurance other than pensions 
insurance, but only 274 000 of them had 
allowances amounting to the maximum 
amount stated above. 



1° 

I. INLEDNING 

Av redogörelsen för 1950 års folk
räkning ha hittills utkommit sex delar, 
av vilka alla utom del II hänföra sig 
till den totala räkningen. Del I behand
lar huvudsakligen areal och folkmängd 
inom kommuner, församlingar och and
ra förvaltningsområden samt folkmäng
den i tätorterna. Även delarna III och 
IV innehålla uppgifter om kommuner, 
församlingar och tätorter; den först
nämnda delen behandlar huvudsakli
gen åldersfördelningen och den sist
nämnda fördelningen efter yrke. Upp
gifter för länen och hela riket finnas i 
delarna V och VI, av vilka den förra 
avser ålder och civilstånd och den se
nare yrke; denna innehåller dessutom 
uppgifter för hela riket om hushåll 
samt om utrikes födda och utlänningar. 
Med sistnämnda del avslutades den to
tala räkningen. 

Del II hänför sig till en urvalsunder
sökning, omfattande ungefär 3,3 % av 
befolkningen. Den grundar sig på en 
bearbetning av det vid 1950 års folk
räkning upplagda befolkningsregistret, 
som omfattar personer, födda den 15 :e 
i månaden. Förutom preliminära upp
gifter om kön, ålder, civilstånd och 
yrke, som meddelades i avvaktan på 
de då ännu ej föreliggande definitiva 
uppgifterna från den totala räkningen, 
innehåller nämnda volym vissa famil
jestatistiska uppgifter. 

Vidare ha på folkräkningsavdelning
en utarbetats dödlighets-och livslängds
tabeller för årtiondet 1941—1950 samt 
en översikt av befolkningsrörelsen för 
samma årtionde, vilka båda publika

tioner dock ej ingå i serien av folkräk
ningsberättelser. 

Föreliggande sjunde del tillhör i lik
het med del II urvalsundersökningarna. 
Den behandlar befolkningens inkomst-
förhållanden. I en senare utkommande 
volym skola förmögenhetsförhållande
na behandlas; hit hänföras även upp
gifter om kombination mellan inkomst 
och förmögenhet. 

Vid 1945 års folkräkning publicera
des utförliga uppgifter om inkomst och 
förmögenhet, bl. a. i delarna I I I : 1 och 
III : 2. Dessa tillhöra den s. k. tolvtedels-
samplingen, vilken bygger på uppgifter 
ur taxeringslängderna för c:a 8 % av 
befolkningen. Den förstnämnda av des
sa delar ägnas åt inkomstuppgifter, var
vid inkomsttagarna fördelats efter in
komstens storlek i kombination med 
kön, ålder, civilstånd, yrke m. m., me
dan den sistnämnda innehåller mot
svarande uppgifter om förmögenhet. 
Vidare återfinnas uppgifter om inkomst 
och förmögenhet i delarna VIII: 1 och 
VIII: 2, som redovisa den s. k. botten
samplingen, vilken omfattar c:a 2 % av 
befolkningen. Materialet för dessa ut
redningar har hämtats ur självdeklara
tionerna. I del VIII: 1 lämnas uppgif
ter om inkomstens fördelning på olika 
förvärvskällor samt om de allmänna 
avdrag (skatter, försäkringspremier 
m. m.) , som förekomma vid deklara
tion. I del VIII: 2 redogöres för för
mögenhetsplacering med uppdelning på 
olika placeringsobjekt samt för skuld
sättning och gäldränta. 

Vid 1950 års folkräkning ha folk-

2—2028 55 
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räkningens ekonomiska undersökningar 
uteslutande hämtats ur självdeklaratio
nerna, som innehålla de mest detalje
rade uppgifterna om inkomst och för
mögenhet. Då deklarationerna dessut
om innehålla uppgifter om födelseår 
och civilstånd samt för yrkeskodning 
erforderliga upplysningar, ha de kun
nat användas såsom enda primärmateri
al, och någon tidsödande identifiering 
med annat material, såsom folkräknings
längder eller mantalsuppgifter, har icke 
erfordrats. Detta har bl. a. medfört, att 
det icke varit nödvändigt att låta upp
gifterna avse befolkningen vid folkräk-
ningstidpunktcn den 31 december 1950. 
Vid tidigare folkräkningar ha nämligen 
de ekonomiska uppgifterna alltid avsett 
befolkningen vid folkräkningstidpunk
ten, varvid inkomstuppgifterna hänfört 
sig till det år, som slätat vid denna 
tidpunkt. Uppgifterna vid 1950 års folk
räkning skulle i så fall ha avsett in
komster under år 1950. Då bearbetning
en av folkräkningens ekonomiska upp
gifter av praktiska skäl icke kunde ge
nomföras förrän folkräkningens demo
grafiska del i huvudsak avslutats, skul
le en redovisning av 1950 års inkomster 
icke få samma aktualitetsvärde som om 
redovisningen i stället avsåge inkoms
terna under det år, som började vid 
folkräkningstidpunkten, d. v. s. år 1951. 
Av denna orsak ha inkomsterna under 
år 1951 lagts till grund för undersök
ningen, och uppgifter härom ha inhäm
tats från deklarationsuppgifterna för 
1952 års taxering, avgivna i början av 
år 1952. 

En kodsättning av detaljerade in
komst- och förmögenhetsuppgifter med 
ledning av deklarationerna, deras bila
gor och övriga medföljande handlingar 
är ett mycket t idsödande arbete, och 
det har därför varit nödvändigt att låta 
bearbetningen avse ett relativt litet ur

val av befolkningen. Det har ansetts 
lämpligt att om möjligt anknyta detta 
till ett i annat sammanhang gjort urval 
av befolkningen. Då det förut omnämn
da befolkningsregistret avser personer, 
som äro födda den 15: e i månaden, har 
det ansetts naturligt att låta urvalet vid 
folkräkningens ekonomiska undersök
ningar i regel avse personer födda den 
15: e i månaden. 

Från denna allmänna regel har det 
varit nödvändigt att göra en del undan
tag. För personer med mycket höga 
inkomster skulle ett dylikt urval bli för 
litet för att kunna utnyttjas i statistiskt 
avseende, och därför ha alla personer 
med minst 50 000 kr sammanräknad 
nettoinkomst medtagits i undersökning
en oberoende av födelsedatum. För per
soner med låga inkomster skulle där
emot den i övrigt tillämpade metoden 
innebära ett urval av ett så stort antal 
deklarationer att arbetet bleve alltför 
tidskrävande. Därför har bearbetningen 
för personer med mindre än 10 000 kr 
sammanräknad nettoinkomst begränsats 
till sådana, som äro födda den 15 :e i 
någon av månaderna mars, juni, sep
tember och december, vilket innebär 
att en dryg procent av samtliga per
soner i denna inkomstgrupp ingår i 
undersökningen. Då vissa tabeller be
handla sambandet mellan makars eko
nomiska förhållanden, har i de fall, då 
gifta män ingå bland de medtagna per
sonerna, alltid även hustrun medtagits. 
För att undvika dubbelräkning ha å 
andra sidan inga andra hustrur med
tagits. Det kan i detta sammanhang 
nämnas, att dessa regler tillämpats icke 
endast för inkomstuppgifterna utan 
även för förmögenhetsuppgifterna, eme
dan det måste anses bäst, att alla de 
ekonomiska uppgifterna avse samma 
personer. 

Enligt statistiska centralbyråns ur-
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sprungliga plan skulle länsstyrelserna 
så snart 1952 års taxering avslutats i 
juni månad 1952 (beträffande Stock
holms stad i juli samma år) till central
byrån översända erforderliga deklara
tionsuppgifter, som sedan skulle åter
ställas redan i januari månad 1953, då 
uppgifterna behövdes för 1953 års taxe
ringsarbete. Av tekniska skäl måste 
denna plan ändras i sådant avseende 
att uppgifterna icke skulle insändas 
förrän i juni 1953 (i Stockholm juli 
1953). 

För att deklarationsmaterialet skulle 
bli så fullständigt som möjligt, anhöll 
statistiska centralbyrån den 8 juni 1953 
hos länsstyrelsernas taxeringsavdelning
ar, att dessa i de fall, då för en i un
dersökningen ingående person deklara
tion antingen icke avgivits eller av 
någon anledning ej vore tillgänglig, 
detta måtte meddelas med upplysning 
om anledningen till att deklaration ej 
översänts samt i förekommande fall 
med uppgift om hos vilken myndighet 
deklarationen då förvarades. Härigenom 
fick centralbyrån möjlighet att genom 
skriftväxling med olika myndigheter 
vid senare tillfällen komplettera mate
rialet. 

En annan möjlighet till komplettering 
erhölls med hjälp av de blanketter, 
som utgöra primärmaterial för den år
liga inkomststatistiken. Sådana blan
ketter finnas dels för alla personer, som 
äro födda den 5:e, 15:e och 25:e i 
månaden, dels för personer, som själva 
eller tillsammans med make ha minst 
30 000 kr sammanräknad nettoinkomst 
(äkta makar upptagas alltid på samma 
blankett). Med ledning av blanketter
nas uppgifter om födelsedatum och 
sammanräknad nettoinkomst kunde de 
blanketter observeras, som motsvarade 
de för folkräkningen erforderliga de
klarationerna, varigenom eventuellt fe

lande deklarationer kunde inskaffas. 
Blanketterna ha använts även för kom
plettering av insända deklarationer i 
fråga om födelsedatum och civilstånd i 
de fall, där uppgifter därom saknats i 
deklarationerna. Dessutom ha blanket
terna tjänat som primärmaterial för 
uppgifter om dels skönstaxerade per
soner, som icke deklarerat, dels ett 
mindre antal deklaranter, vilkas dekla
rationer behövts av andra myndigheter 
så länge, att centralbyrån av hänsyn till 
bearbetningen icke haft möjlighet att 
invänta den tidpunkt, då de skulle kun
nat erhållas. I dessa fall ha från blan
ketterna hämtats uppgifter om födelse
datum, civilstånd, yrke och samman
räknad nettoinkomst. 

Med undantag av att, såsom nämnts, 
vissa uppgifter hämtades från blanket
terna för den årliga finansstatistiken, 
utgjorde deklarationerna, deras bilagor 
och övriga med deklarationerna följan
de handlingar, det enda primärmateria
let vid inkomstundersökningen. Urva
let och sorteringen av deklarationerna 
samt kodsättningen skedde enligt sär
skilda instruktioner (bil. 1 och 2). Som 
hjälpmedel användes därvid en s. k. 
förlaga, d. v. s. en deklarationsblankett, 
där vissa rader försetts med nummer, 
vartill hänvisades i instruktionen (bil. 
3) . Såsom framgår av instruktionen 
överfördes vissa koder, belopp m. m. 
till en särskild blankett (bil. 4) , som 
sedermera tjänade såsom underlag vid 
stansning av hålkorten för den maski
nella bearbetningen. 

Det har tidigare nämnts, att uppgif
terna avse inkomståret 1951. Det har 
då ansetts riktigast att helt låta under
sökningen gälla detta år. Således om
fattar materialet sådana personer, som 
levde vid 1951 års slut och då voro 
bosatta inom riket, och även civil
ståndsfördelningen avser denna tid-
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punkt. Yrkesfördelningen gäller i regel 
det yrke, från vilket större delen av in
komsten härrörde under år 1951. Det 
kan i förbigående nämnas, att för
mögenhetsuppgifterna, som behandlas 
i en följande volym, gälla 1951 års slut. 
Det är således sex års intervall mellan 
de ekonomiska undersökningarna vid 
1945 ocli 1950 års folkräkningar. Ål
dersgrupperingen anknyter till åldern 
vid 1950 års slut, varigenom överens
stämmelse med övriga folkräkningsde
lar erhålles. Härigenom komma grup
perna i de olika folkräkningsdelarna 
att avse samma födelseårgångar, och 
det blir därigenom möjligt att exempel
vis jämföra antalet inkomsttagare födda 
under en viss period med hela antalet 
under samma period födda förvärvs
arbetande personer. För att vid läs
ningen av tabellerna ingen tvekan skall 
kunna uppstå om vilken tidpunkt ål
dern avser, har i stället för åldersgrup
per angivits födelseårsgrupper. 

I det stora hela ha i fråga om upp
läggning och bearbetningsmetod samma 
pr inciper tillämpats vid 1950 års folk
räkning som vid den till bottensamp-
lingen hörande delen av 1945 års folk
räkning. Några förändringar må dock 
beröras. På grund av en annan metod 
för kodsättning av inkomstbeloppen ha 
klassgränserna denna gång satts vid 
jämna 100-tal eller 1000-tal kr, så att 
«n klass exempelvis omfattar 3 000— 
3 500 kr eller 10 000—12 000 kr, medan 
år 1945 motsvarande klass omfattade 
2 950—3 449 kr eller 9 950—11949 kr. 
Någon egentlig betydelse vid jämförel
se mellan de båda folkräkningarna tor
de detta icke ha, emedan skiljaktighe-
terna i stort sett torde taga ut varandra. 
I fråga om beloppens storlek har juste
r ing skett, så att full jämförelse skall 
kunna erhållas. Eftersom beloppen för
ra gången vid kodsättningen avrunda

des till närmaste 100-tal kr och denna 
gång sänkts till nnrmasf lägre 100-tal 
kr, ha nämligen de sistnämnda belop
pen alltid höjts med 50 kr per person. 
Vid retrospektiva jämförelser ha klas
serna för enkelhets skull betecknats en
ligt den år 1950 använda indelnings
grunden. 

Vidare kan nämnas, att inkomstkäl
lorna »tjänst» och »tillfällig förvärvs
verksamhet» denna gång särskilts. Med 
undantag av att deklarationsformulärets 
poster »inkomst av rörelse» och »in
komst såsom delägare i vanligt handels
bolag, kommanditbolag eller rederi» nu 
liksom tidigare sammanförts under be
nämningen »inkomst av rörelse m. m.», 
följer därför folkräkningen deklara
tionsformulärets uppdelning på in
komstkällor. Dock ha några smärre pos
ter utbrutits från grupper, som de en
dast skattetekniskt men ej reellt ha 
något samband med. Sålunda ha lik
som år 1945 realisationsvinst genom 
avyttring av fastighet eller av annan 
egendom (t. ex. värdepapper) , vinst i 
utländskt lotteri eller på utländska pre
mieobligationer samt intäkt genom re
stitution, avkortning eller avskrivning 
av vissa skatter ( = F2, F3 och F4 på 
deklarationsformuläret) icke medräk
nats såsom tillfällig förvärvsverksam
het. Därjämte har denna gång inkomst 
av fastighet eller rörelse i utlandet (G3 
på deklarationsformuläret) utbrutits 
från inkomst av kapital. De nämnda 
posterna ingå icke heller bland några 
andra inkomstposter men däremot i 
den sammanräknade nettoinkomsten. 
Är 1945 utbröts med hänsyn till då rå
dande förhållanden värnpliktigas och 
reservbefäls inkomst av militär bered
skapstjänstgöring från annan tjänst, 
men år 1951 har något skäl icke funnits 
att förfara på liknande sätt. 

För vissa förvärvskällor lämnas nå-
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got utförligare uppgifter än år 1945. 
För »annan fastighet» meddelas sålun
da denna gång uppgifter om olika fas
tighetstyper, såsom tomter, hus och bo
stadslägenheter med uppdelning på om 
uthyrning skett eller ej, samt huruvida 
ägaren varit bosatt inom fastigheten 
eller ej. I fråga om inkomst av tjänst 
särskiljes liksom år 1945 inkomst av 
pension eller livränta, men dessutom 
har denna gång folkpension särskilt 
redovisats. Beträffande kapital har ut
delning av svenska aktier nu särskilts i 
stället för som år 1945 »inkomster från 
tillgångar med fast ränta», d. v. s. sum
man av obligations- och bankräntor. 

Av de allmänna avdragen redovisas 
denna gång icke skatter. Då endast 
kommunala skatter få avdragas, gjordes 
1945 ett försök att angiva det samman
lagda skattetrycket genom att samman
lägga de kommunala skatter, som av-
dragits vid deklarationen, och de stat
liga skatter, som beräknades utgå på 
den inkomst och den förmögenhet, som 
deklarerats. På grund av primärma-
tcrialets beskaffenhet måste en del an
taganden och approximeringar göras, 
vilket medförde, att reservationer måste 
knytas till resultatet. Då samma osäker
hetsmoment alltjämt kvarstå, har denna 
gång uppgifter om inkomst och be
skattning icke sammanställts. Beträf
fande avdrag för försäkringspremier 
kan nämnas, att endast de avdragsbara 
beloppen redovisats, medan föregående 

gång även belopp, som överstego maxi
migränsen för tillåtna avdrag, redovisa
des i den mån uppgifter härom läm
nats vid specificeringen. I övrigt torde 
ett studium av bil. 1 giva tillräcklig 
kännedom om det sätt, varpå de del
poster m. m., som gjorts till föremål 
för bearbetning, avgränsats. 

Vid 1945 års folkräkning omfattade 
redovisningen i tabellavdelningen upp
skrivna tal i del I I I : 1 men observerade 
tal i del VIII: 1. I text och texttabeller 
voro däremot alla tal uppskrivna. Vid 
1950 års folkräkning ha i denna berät
telse uteslutande uppskrivna tal med
delats i såväl texten och texttabellerna 
som i tabellavdelningen. Liksom alla 
uppskrivna tal äro de i viss mån osäk
ra, och särskilt gäller detta de fall, där 
bastalen äro små, och tillfälliga infly
telser följaktligen ha haft ökat spelrum. 
Därtill kommer, att uppgifter grundade 
på självdeklarationer i många fall mås
te antagas giva minimital. Det kan i 
detta sammanhang nämnas, att hänsyn 
alltid kunnat tagas till taxeringsnämn
dens ändringar och i regel även till 
prövningsnämndens, men att kammar
rättens och regeringsrättens beslut ej 
kunnat inväntas. 

Såväl text- som tabellinnehållet har 
begränsats till endast de viktigaste re
sultaten. I den mån utförligare upp
gifter äro erforderliga, finnas sådana i 
viss utsträckning tillgängliga i manu
skripttabeller. 

II. URVALETS REPRESENTATIVITET 

Såsom i föregående kapitel nämnts, 
är undersökningen total endast beträf
fande personer med minst 50 000 kr 
sammanräknad nettoinkomst. För per
soner med mellan 10 000 och 50 000 kr in

komst omfattar undersökningen endast 
dem, som äro födda den 15 :e i någon 
månad, och för personer med mindre 
än 10 000 kr inkomst är urvalet begrän
sat till sådana, som fötts den 15 :e i 
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mars, juni, september och december 
månader. I fråga om gifta kvinnor gäl
ler dock att de hänförts till den av 
dessa tre delmassor, som mannen till
hör. 

De tre delmassorna ha emellertid vid 
bearbetningen av tekniska skäl minskats 
till två genom att de båda urvalsgrup
perna omförts till samma urvalskvot. 
Detta har skett på så sätt, att för var 
och en av de i undersökningen ingåen
de personerna med mellan 10 000 och 
50 000 kr inkomst stansats ett hålkort, 
medan för varje medtagen person, som 
haft mindre än 10 000 kr inkomst, stan
sats tre sådana kort med hänsyn till 
att urvalskvoten i senare fallet utgör 
endast en tredjedel av den förra kvo
ten. Det fel, som härigenom uppkom
mer, är obetydligt, då urvalet är av rent 
slumpmässig karaktär, och antalet per
soner med mindre än 10 000 kr inkomst 
är förhållandevis stort. Något skäl att 
förmoda att de, som äro födda inom 
förutnämnda fyra månader, icke skulle 
vara representativa för hela befolkning
en i fråga om fördelning på kön, ålder, 
civilstånd, yrke, inkomst e t c , torde 
icke föreligga. Den enda felkällan be
står i att födelserna ej äro jämnt för
delade på årets olika månader. För att 
pröva inverkan av detta förhållande 
har en beräkning utförts rörande för
delningen på årstider av alla levande 
födda under åren 1881—1930, vilka år 
de ojämförligt flesta av inkomsttagarna 
voro födda. Den visar, att av de per
soner, som under dessa 50 år fötts den 
15 :e i månaden, ha 34,14 r/c varit födda 
i mars, juni, september eller december. 
Med hänsyn härtill skulle antalet under
sökta personer med under 10 000 kr i 
inkomst rätteligen ha multiplicerats 
med 2,93 för att en likvärdig urvalskvot 
i möjligaste mån skulle ha erhållits. En 
avrundning till 3 medför sålunda en 

förhållandevis obetydlig avvikelse i det
ta sammanhang. 

De på ovannämnda sätt sammanför-
du båda grupperna av personer med 
mindre än 50 000 kr inkomst ha till
sammans benämnts urvalsundersökning
en, medan den tredje gruppen, som om
fattar personer med minst 50 000 kr in
komst, benämnts totalundersökningen. 
För att erhålla överensstämmelse mel
lan urvalsundersökningens och total
undersökningens uppgifter måste de 
förra multipliceras med en faktor, som 
utgöres av kvoten mellan hela antalet 
dagar under året och det antal av årets 
dagar, som svarar emot resp. födelse
dagar för urvalsundersökningens perso
ner. Man kan utgå ifrån att de perso
ner, som äro födda den 15:e i måna
den, äro representativa för befolkning
en i dess helhet. Täljaren i faktorn 
blir, om hänsyn tages till skottåren, 
305,25, medan nämnaren blir 12 (d.v. s. 
en dag i varje månad) . Beräkningarna 
grunda sig således på följande uttryck: 

' . n ° + n< eller 30,4375 n" + n>, 
12 

där n" betecknar det tal, som i varje 
särskilt fall redovisas i urvalsundersök
ningen, och / i ' motsvarande tal i total
undersökningen. 

Såsom i föregående kapitel nämnts, 
ingår i bearbetningen ett antal perso
ner, för vilka uppgifter icke kunnat 
erhållas från självdeklarationerna. Det 
gäller dels s. k. skönstaxerade perso
ner, d. v. s. sådana, som icke deklarerat 
men ändock taxerats, dels ett mindre 
antal deklaranter, vilkas deklarationer 
icke kunnat avvaras av andra myndig
heter, förrän så lång tid förflutit, att 
centralbyrån icke kunnat invänta den
na tidpunkt. Den förra gruppen torde 
till övervägande del bestå av personer 
med relativt låga inkomstbelopp, medan 
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den senare till stor del består av såda
na, som ha höga inkomster. Ehuru 
ingendera gruppen är representativ för 
inkomsttagarna, bilda de dock tillsam
mans en grupp, som någotsånär är 
jämnt fördelad på olika inkomstskikt 
med viss underrepresentation för de 
medclhöga inkomsterna. Denna sam
manförda grupp har i det följande för 
enkelhets skull benämnts »skönstaxera
de», emedan de, som verkligen äro 
.skönstaxerade, utgöra den övervägande 
delen av gruppen. 

Om de skönstaxerade ha uppgifter er
hållits från de förut omnämnda in
komstblanketterna till finansstatistiken, 
som dock endast innehålla upplysning
ar om födelsedatum, civilstånd, yrke 
och sammanräknad nettoinkomst. Vid 
uppskrivningen av talen i de tabeller, 
som icke innehålla andra uppgifter än 
dessa (tab. 1—5 i tabellavdelningen), 
har det förut omnämnda uttrycket kun
nat användas i oförändrat skick, efter
som i n" och n ' ingå även skönstaxe
rade personer, varigenom uppskrivningen 
blir total. 

övriga tabeller innehålla emellertid 
även uppgifter om inkomstens fördel
ning på förvärvskällor, om allmänna 
avdrag m. m., vilka uppgifter ingå i 
deklarationsmaterialet men icke framgå 
av inkomstblanketterna. För att talen 
även i dessa tabeller skola avse samt
liga inkomsttagare, har en modifiering 
av uttrycket måst göras, där hänsyn 
tagits till de skönstaxerade. I detta fall 
har uppskrivning erfordrats även 
för totalundersökningen. Beräkningarna 
grunda sig i detta fall på följande ut-
trvek: 

där A" och A' avse hela antalet i ur
vals- resp. totalundersökningen före

kommande personer, och A1 och A 
1 s s 

avse de däri ingående skönslaxerade per
sonerna. Utförda beräkningar ha givit 
till resultat, at t uttrycket med insatta 
värden blir: 32,01-42 n" -+- 1,0441 n'. Då 
dessa beräkningar i och för sig lida av 
en viss osäkerhet, har det vid uppskriv
ningarna ansetts lämpligare a t t endast 
medtaga en decimal, varför antalet in
komsttagare i de tabeller, där uppgifter 
om skönstaxerade saknas (tab. 6-27), be
räknats enligt uttrycket 32,0 nu -f 1,0 n1. 

När det gäller inkomstbeloppen i de 
sistnämnda tabellerna, kan emellertid 
det uttryck, som använts för antalet in
komsttagare, anses vara alltför approxi
mativt. De skönstaxerades inkomstbe
lopp äro nämligen betydligt mera ojämnt 
fördelade på olika inkomstklasser än 
antalet inkomsttagare. Därför har ett 
mera komplicerat uttryck använts, som 
bygger på beräkning av uppskrivnings
faktorer för varje inkomstklass, varvid 
fördelning skett på sju dylika klasser. 
Viktigast är givetvis en sådan vägning 
för urvalsundersökningen, men även 
för totalundersökningen har en dylik 
skett, emedan den förutom personer 
med minst 50 000 kr inkomst även om
fattar hustrur med lägre inkomst. Det 
uttryck, på vilket beräkningarna skola 
grunda sig, blir här följande: 

Härvid betecknar B inkomstbeloppet. 
Beteckningen x hänför sig till veder
börande inkomstklass. För övriga be
teckningar har tidigare redogjorts. 
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Utförda beräkningar ha givit till re
sultat, a t t ut trycket med insatta värden 
blir 31,6733 nu + 1,0495 n ' för inkomst
belopp och 31,7494 n" + 1,0490 n', om 
motsvarande ut tryck användes för för
mögenhetsbelopp. Av förut anfört skäl 
har endast en decimal medtagits, varför 
uttrycket i båda fallen blir detsamma 
eller 31,7 n" -f 1,0 n' . 

Slutresultatet blir således, a t t för alla 
i denna publikation förekommande ta
beller, där uppgifter om skönstaxerade 
personer saknas (tab. 6-27), samt alla 
tabeller i publikationen om förmögenhet 
använts uttrycken 32,0 n" + 1,0 n ' för 
antal och 31,7 n" -f- 1,0 n' för belopp. 
För konsekvensens skull har i t ab . 1-5 
i denna publikation endast en decimal 
medtagits, varför ut trycket här blir 
30,4 n u + 1,0 n' för både antal och 
belopp. Det bör observeras, att emedan 
olika uppskrivningsfaktorer måst an
vändas, talen i tab. 1—5 och de där
på grundade texttabellerna och tab
låerna på sid. 8°—22° ej helt överens
stämma med motsvarande tal i övriga 
tabeller. 

Vid 1945 års folkräkning förelåg möj
lighet att pröva inkomstundersökning
ens representativitet genom jämförelse 
av de uppskrivna talen med resultaten 
från folkräkningens totala del. Någon 
dylik möjlighet föreligger icke denna 
gång, dels emedan inkomstundersök

ningen avser en senare t idpunkt än 
folkräkningen, dels emedan på grund 
av primärmaterialets beskaffenhet upp
gift om personer utan inkomst denna 
gång icke ingår i inkomstundersökning
en. Det enda material, varmed jäm
förelse kan göras, är de tabeller, som 
ingå i publikationen »Skattetaxeringar
na samt fördelningen av inkomst och 
förmögenhet taxeringsåret 1952», vilken 
innehåller uppgifter om 1951 års in
komster. De däri publicerade uppgif
terna bygga emellertid icke på total 
räkning utan hänföra sig till personer, 
som äro födda den 5:e, 15:e och 25:e 
i månaden. Endast för sådana perso
ner, som antingen själva eller tillsam
mans med make ha minst 30 000 kr 
sammanräknad nettoinkomst, är under
sökningen total. 

Som uppskrivningsfaktor har i den 

årliga inkomststatistiken använts talet 

10. Om faktorn skulle ha beräknats 

enligt i denna publikation använd me

tod, skulle den ha varit 3 6 5 ' 2 5 _ i 0 i 
36 

Skillnaden är således så obetydlig, att 
någon hänsyn härtill icke ansetts be
höva tagas i nedanstående sammanställ
ning, som visar skillnaderna mellan 
folkräkningens och den årliga statisti
kens tal. Härvid ha personer med 
mindre än 1 000 kr inkomst uteslutits, 
emedan de olika metoderna för upp-
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gifternas inskaffande försvåra en jäm
förelse för dessa låga inkomsttagare. 

överensstämmelsen mellan de båda 
materialen är relativt god. Att folkräk
ningens tal för alla civilståndsgrupper
na äro något högre än finansstatisti
kens, torde bero på att folkräkningen 
haft både deklarationsmaterialet och 
inkomstblanketterna att tillgå och där
igenom kunnat infordra felande upp
gifter för vissa inkomsttagare, medan 
finansstatistiken i egenskap av snabb

statistik helt måst bygga på de insända 
inkomstblanketterna. Att skillnaderna 
äro störst för de förut gifta, kan förmo
das sammanhänga med att vissa gifta 
personer, som icke sammanbott med 
maken, i deklarationen uppgivit sig 
vara frånskilda och därför i folkräk
ningens uppgifter räknats såsom så
dana. 

Om jämförelsen utvidgas till att avse 
olika inkomstklasser, blir resultatet föl
jande: 

Även i detta avseende är överensstämmelsen genomgående god. 

III. INKOMSTENS STORLEK 

Storleken av en persons inkomst kan 
uttryckas på olika sätt, beroende på hur 
stora belopp som frånräknas från brut
toinkomsten. På deklarationsblanketten 
angivas flera olika slag av inkomstbe
lopp. Sålunda upptagas sammanräknad 
inkomst (olika belopp för statlig och 
kommunal taxering) , sammanräknad 
nettoinkomst, till statlig inkomstskatt 
taxerad inkomst, till kommunal inkomst
skatt taxerad inkomst samt till vardera 
av dessa båda skatter hänförlig beskatt
ningsbar inkomst. Det belopp, som bäst 
uttrycker en persons inkomst, får dock 
anses vara den sammanräknade netto

inkomsten. Den ingår som ett led i be
räkningarna av till statlig inkomstskatt 
taxerad inkomst och utgöres av sum
man av nettoinkomsten från olika för
värvskällor med avdrag för eventuellt 
förekommande underskott å sådana för
värvskällor, som uppvisat nettoförlust, 
övriga på deklarationsblanketten upp
tagna avdrag, t. ex. för skatter, under
stöd, pensions- och försäkringsavgifter, 
inverka icke på den sammanräknade 
nettoinkomsten. När i det följande talas 
om »inkomst», avses, där ej annat an-
gives, alltid sammanräknad nettoin
komst. 
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I deklarationsblanketten uppgives, att 
om den sammanräknade nettoinkoms
ten motsvaras av underskott (d. v. s. om 
vissa förvärvskällor visa underskott, 
som sammanlagt äro större än den to
tala inkomsten av övriga förvärvskäl
lor) , skall sammanräknad nettoinkomst 
utföras med 0. I denna berättelse har 
dock i dylika fall underskottet redovi
sats såsom en förlust. Endast i sådana 
fall, då underskottet av vissa förvärvs
källor varit lika stort som vinsten av 
övriga källor, har den sammanräknade 
nettoinkomsten angivits såsom 0. I ta
bellerna och i textframställningen be
nämnas dylika fall »ingen inkomst»; 
övriga personer utan inkomst ingå, så
som tidigare nämnts, icke i redogörel
sen. 

I en del fall ha två makar upptagits 
på samma deklarationsblankett, ehuru 
det med ledning av deklarationen, dess 
bilagor eller andra medföljande hand
lingar varit möjligt att särskilja var
dera makens inkomst. Detta gäller sam
manlagt 71 003 fall, av vilka mannen 
deklarerat i 70 692 och hustrun i 911 
fall. Härvid ha makarna särskilts, när 
redovisning skett av olika förvärvskäl
lor, avdrag e t c , men den sammanräk
nade nettoinkomsten har helt förts på 
den make, som avgivit deklarationen. 
Den andra maken har, när fördelning 
skett efter inkomstklasser, förts under 
en särskild rubrik, kallad »nettoinkomst 
förd på andra maken», men i vissa ta
beller, där inkomstklasserna samman
förts till större grupper, har denne 
makes inkomst räknats till den lägsta 
av dessa grupper. 

I tabellerna ingå 16 240 personer, som 
icke haft någon inkomst eller redovisat 
underskott, samt 136147 med mindre 
än 600 kr sammanräknad nettoinkomst, 
varav 14 051 resp. 104 046 voro gifta. 
Då ensamstående personer med mindre 

än 600 kr taxerad inkomst och makar, 
som sammanlagt haft mindre än 600 kr 
dylik inkomst, i regel icke varit dekla
rationsskyldiga, är redovisningen av in
komster under 600 kr ofullständig. 

Sammanlagt redovisas 4 089 094 in
komsttagare, och den sammanräkna
de nettoinkomsten har beräknats till 
23 418 243 000 kr, vilket motsvarar en 
medelinkomst av 5 727 kr per inkomst
tagare och 3 299 kr per invånare. Mot
svarande tal vid tidigare folkräkningar 
framgå av följande sammanställning, 
där dock olika redovisningsmetoder 
ni. m. göra att talen böra bedömas med 
försiktighet. Särskilt gäller detta anta
let inkomsttagare samt inkomst per in
komsttagare, medan däremot det totala 
inkomstbeloppet samt inkomst per in
vånare torde vara mera jämförbara. 

Att inkomstbeloppen visa nedgång 
mellan åren 1920 och 1930 är naturligt, 
då det förstnämnda året känneteckna
des av en kraftig inflation och det sist
nämnda av en begynnande stark de
pression. Mellan åren 1930 och 1935 
förekomma inga större förskjutningar, 
men perioderna 1935—1945 (för år 
1940 saknas uppgifter) och 1945—1951 
kännetecknas av starkt ökade inkoms
ter, vilket kanske tydligast framgår av 
att medelinkomsten per invånare år 
1951 var mer än 4 gånger så stor som 
•16 år tidigare. Det bör dock betonas, 
att den kraftiga penningvärdesförsäm
ring, som ägt rum, gör att talen icke 
kunna anses utgöra ett mått på föränd
ringen i realinkomsterna. 
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Det kan i detta sammanhang nämnas, 
att när tal för år 1945 här och i det 
följande anföras, dessa, när så kunnat 
ske, hämtats från bottensamplingen (del 
VIII: 1) och icke från tolvtedelssamp-
lingen (del 111:1), emedan den förra 
beträffande metod o. d. bäst överens
stämmer med 1950 års folkräknings 
inkomstundersökning. 

I 1945 års folkräknings inkomststati-
stik funnos utförliga uppgifter om per
soner utan inkomst (bl. a. del I II : 1, 
kap. I I I ) . Någon dylik redogörelse kan 
denna gång icke lämnas, emedan pri
märmaterialet (deklarationer och in
komstblanketter) icke möjliggör upp
gifter om andra personer än inkomst
tagare. Ett begrepp om hur stor del 
av befolkningen inom olika grupper, 
som haft inkomst resp. saknat inkomst, 
får man dock genom att sätta antalet 
inkomsttagare (enligt tab. 1) i relation 
till hela antalet personer vid 1951 års 
slut. En dylik jämförelse måste emeller
tid ske med stor försiktighet, emedan 
talen ej äro fullt likvärdiga. Antalet in
komsttagare grundar sig på uppskrivna 
tal, medan antalet personer bygger på 
tal, som framskrivits med utgångspunkt 
från 1945 års folkräkning. Såväl de på 
uppskrivningen som de på framskriv-
ningen grundade uppgifterna lida av-
viss osäkerhet. Mer betydelsefullt är 
emellertid att folkmängdssiffrorna avse 
i Sverige kyrkobokförda personer, me
dan däremot bland inkomsttagarna in
gå även vissa personer (sannolikt till 
stor del hemmahörande i de nordiska 
grannländerna) , som vid 1951 års slut 
icke voro kyrkobokförda i Sverige. Det
ta är orsaken till att bland män i en 
del åldrar redovisas ett något högre 
antal inkomsttagare än kyrkobokförda 
män. Dock får man ett ungefärligt be
grepp om relationen mellan inkomst
tagarnas och den kyrkobokförda befolk

ningens antal, om det förra talet sättes 
i procent av det senare. För gossar 
födda 1935 eller senare blir detta pro
centtal 0,7 och för flickor i samma 
åldrar 4,9. För vuxna personer (födda 
1934 eller tidigare) bli procenttalen föl-
olika kön, födelseårsgrupper och civil
stånd följande: 

Talen synas tyda på att praktiskt 
•taget alla män i de arbetsföra åldrarna 
voro inkomsttagare. Bland dem, som 
voro födda 1934—1921 (d. v. s. vid slu
tet av år 1951 voro 17—31 år gamla), 
voro dock omkring 5 % på grund av 
siudier e. d. utan inkomst. Att omkring 
20 % av den äldsta åldersgruppen an-
gives sakna inkomst, torde emellertid 
bero på bristfälliga uppgifter. I denna 
åldersgrupp måste nämligen alla per
soner antagas ha haft åtminstone en in
komstkälla, nämligen folkpension. Efter
som folkpensionens belopp alltid över
stiger minimibeloppet för deklarations
pliktens inträdande, borde i dessa åld
rar antalet inkomsttagare överensstäm
ma med antalet personer. Att så ej är 
fallet, måste bero på att vissa personer, 
som uteslutande eller i varje fall nästan 
enbart haft inkomst av folkpension, 
underlåtit att deklarera, och skattemyn
digheterna icke ansett sig behöva upp
taga dem i taxeringslängd och utskriva 
inkomstblanketter, emedan det taxerade 
beloppet efter frånräknande av ortsav
drag och eventuellt avdrag för ömman-



12° 

de omständigheter skulle ha blivit så 
lågt, att det understege s. k. »existens
minimum», och någon skatt icke skulle 
kunna uttagas. Det torde bl. a. gälla 
på ålderdomshem o. d. intagna per
soner. 

Beträffande kvinnorna framgår, att 
bland de under åren 1934—1921 födda 
voro två tredjedelar inkomsttagare. I 
de följande födelsårsgrupperna hade 
något mindre än hälften inkomst. Om 
den äldsta gruppen gäller vad som sagts 
beträffande män i samma ålder. Vidare 
framgår, att 85 % av de ogifta kvinnor
na men mindre än 40 % av de gifta 
haft inkomst. De förut giftas tal är tro
ligen för lågt på grund av skäl, som 
nämnts för den äldsta födelseårsgrup
pen. 

Inkomsttagarnas fördelning efter in
komstens storlek framgår av tab. 1, där 
uppgifter lämnas med särskiljande av 
kön, civilstånd och födelseårsgrupper 
och där även särskilda uppgifter med
delas för städerna. 

Hur inkomsterna fördela sig för män 
och kvinnor, framgår av följande sam
manställning, där även uppgifter för år 
1945 medtagits. Liksom vid alla ret
rospektiva jämförelser gäller, att talen 
på grund av olikheter i avgränsnings-
principerna m. m. böra studeras med 
viss försiktighet. Förutom procentuell 
fördelning finnas i tablån även uppgif
ter om medianinkomst för landsbygden, 
städerna och hela riket samt kvartilin-
komsten för hela riket. Undre kvartilen, 
medianen och övre kvartilen dela in
komsttagarna efter inkomstens storlek i 
fyra till antalet lika stora klasser. Vi
dare angives kvartilavståndet, d. v. s. 
avståndet mellan undre och övre kvar
tilen. Inom detta avstånd falla jämnt 
hälften av inkomsttagarna, d. v. s. den 
hälft, som kan anses ha »normal» in
komst. Slutligen angives kvartilavstån
det i procent av medianinkomsten, vil
ket procenttal kan betraktas som ett 
mått på spridningen kring denna in
komst. 

Av tablån framgår, att medianinkoms
terna såväl år 1951 som år 1945 voro 
högre för städerna än landsbygden och 
betydligt högre för män än kvinnor. 

Vidare framgår tydligt såväl av pro

centtalen som av median- och kvartilin-
komsterna den förskjutning mot högre 
belopp, som ägt rum sedan år 1945. 
Spridningen omkring medianinkomsten 
har för männen minskats något men 
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Tab. A. Inkomsttagarnas fördelning efter inkomstbeloppets storlek åren 1951 och 1945 
Distribution of income earners by amount of income, 1951 and 1945 

för kvinnorna ökats. Skillnaderna mel
lan männens och kvinnornas tal äro 
betydande, och någon utjämning i detta 
avseende synes icke ha skett. Medan 
männens medianinkomst har ökats med 
2 979 kr eller 85,6 %, stannar kvinnor
nas ökning vid 811 kr eller 48,2 %. Des
sa tal ha emellertid samband med att 
så många kvinnor ha mycket låga in
komster (t. ex. av deltidstjänst eller 
kapital) utan att vara förvärvsarbetan
de i egentlig mening. Bland männen 
förekommo dylika fall betydligt mindre 
ofta. Mer jämförbara tal rörande mäns 
och kvinnors inkomster meddelas i det 
följande i redogörelsen för inkomst av 
tjänst, där bl. a. inkomster för perso
ner som haft arbete hela året behand
las. 

En gruppering, som likaledes är 
ägnad att belysa inkomstfördelningen 
och som särskilt lämpar sig vid en 

jämförelse mellan 1951 och 1945 års 
inkomstförhållanden, är den, som anger 
hur stor del av inkomsttagarna, som 
faller över en inkomstgräns av 1 000 
kr, 1 500 kr, 2 000 kr etc. Härom läm
nar tab. A upplysning. 

Tabellen visar exempelvis, att icke 
mindre än 06 % av de manliga men en
dast 22 % av de kvinnliga inkomsttagar
na hade en inkomst av minst 5 000 kr. 
Väljes gränsen 10 000 kr, bli motsvaran
de procenttal 15 resp. 2,5. Att kvinnorna 
bli allt fåtaligare representerade ju 
högre man kommer på inkomstskalan, 
framgår tydligast av den kolumn, som 
anger kvinnornas procentuella andel av 
inkomsttagarna. Av alla inkomsttagare 
med minst 1 000 kr inkomst var nästan 
en tredjedel kvinnor, medan av in
komsttagare med minst 5 000 resp. 
10 000 kr inkomst kvinnorna endast ut
gjorde 16 resp. 9 %. 
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Tab. B. Inkomsttagare och sammanräknad nettoinkomst efter inkomsttagarnas födelseår och 
civilstånd 
Income earners and aggregate net income by year of birth and marital status of income earners 

Tabellen visar även de stora inkomst-
förskjutningar, som skett sedan år 1945. 
Sistnämnda år hade endast 18 % av in
komsttagarna minst 5 000 kr inkomst, 
medan år 1951 praktiskt taget hälften 
av inkomsttagarna hade denna inkomst. 
Minst 10 000 kr hade år 1945 3 % och 
år 1951 mer än 10 %. 

Inkomstförhållandena i olika födelse-
årsgrupper och civilstånd framgå av 
tub. B, där särskilda uppgifter för 
landsbygden och städerna lämnas. För 
varje åldersgrupp och civilstånd angi-
ves förutom antalet inkomsttagare och 
inkomstbelopp även medianinkomsten. 
Hade på landsbygden och i städerna 
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var denna för männen högst för dem, 
som voro födda åren 1910—1900 (41— 
40 å r ) ; även för städernas kvinnor 
återfinnes den högsta medianinkomsten 
i den högre medelåldern, nämligen fol
dern, som voro födda 1905—1901 (40— 
51 å r ) . Landsbygdens kvinnor däremot 
uppvisade maximital för den allra 
yngsta vuxna åldersgruppen, d. v. s. 
födelseåren 1934—1926 (17—20 å r ) . 
Städernas mediantal voro genomgående 
högre Un landsbygdens och männens 
högre än kvinnornas. 

I stället för att angiva medianin
komsten för olika åldrar kan man ut
trycka sambandet mellan inkomst och 
ålder genom att angiva medianåldern 
för inkomsttagarna inom olika inkomst
klasser, vilket skett i efterföljande tablå 
(personer med mindre än 1 000 kr in
komst ha ej medtagits). 

I de lägsta inkomstklasserna var me
delåldern hög, vilket torde samman
hänga med att den förvärvsarbetande 
befolkningen endast i obetydlig ut
sträckning til lhörde dessa inkomstklas
ser. Däremot funnos i dessa klasser åt
skilliga folkpensionärer och andra pen
sionärer. I övriga inkomstlagen ökades 
medianåldern regelbundet med stigan
de inkomst. 

Vad civilståndsfördelningen beträf
far, framgår av tab. B, att för männen 
de gifta hade den högsta och de ogifta 

den lägsta medianinkomsten, medan de 
förut gifta intog en mellanställning. 
För kvinnorna var ordningsföljden mel
lan civilstånden i detta avseende den 
motsatta; här hade de gifta den lägsta 
och de ogifta den högsta medianin
komsten. 

Emedan ålders- och civilståndsför
delningarna stå i starkt beroende av 
varandra, får man dock bäst kännedom 
om olikheterna i inkomstavseende mel
lan skilda åldrar och civilstånd, om 
man kombinerar åldersfördelningen med 
civilståndsfördelning. Detta har gjorts 
i nedanstående tablå, som visar median
inkomsterna. 

Inom varje åldersgrupp bland män
nen hade de gifta den högsta inkoms
ten. De förut gifta hade högre inkomst 
än de ogifta utom i den högsta ålders
klassen. Bland kvinnorna hade genom
gående <le gifta den ojämförligt lägsta 
inkomsten. De förut gifta hade lägre 
medianinkomst än de ogifta utom i den 
lägsta av de i tablån redovisade ål
dersgrupperna. 

Inkomsttagarnas fördelning efter yrke 
framgår av tab. 2. Uppdelning har där 
i första hand skett efter näringsgren, 
och inom varje näringsgren särskiljas 
förvärvsarbetande och ej förvärvsarbe
tande befolkning, den förra med för-
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Tab. C. Inkomsttagarnas fördelning efter inkomst och yrkesställning 

Distribution of income earners by income and occupational status 

delning efter yrkesställning. Den ej för
värvsarbetande befolkningen har (utan 
särskiljande av näringsgren) uppdelats 
på f. d. företagare, f. d. tjänstemän, f. d. 
arbetare och en restgrupp, som omfat
tar dels vissa personer, som i andra 
folkräkningsberättelser räknats som 
självständiga yrkeslösa (bl. a. änkor), 
dels personer, som i annat sammanhang 
räknats som familjemedlemmar; att 
särskilja dessa kategorier låter sig icke 
göra på grund av urvalsmetoden. 

Ett sammandrag av inkomstförhål

landena inom vissa större yrkesgrup
per finnes i tab. C, där uppgifter läm
nas om antalet inkomsttagare, inkomst
beloppens storlek, medianinkomster 
samt det procentuella antalet personer, 
vilkas inkomst överstiger vissa minimi
gränser. Tabellen visar bl. a., att bland 
männen icke endast tjänstemännen utan 
även arbetarna hade högre medianin
komst än företagarna. Uppdelas före
tagarna på sådana med och utan an
ställda, finner man, att de förstnämn
da hade något lägre inkomst än tjänste-
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männen, medan företagarna utan an
ställda hade betydligt lägre inkomst än 
arbetarna. Av de förutvarande manliga 
yrkesutövarna hade f. d. tjänstemän den 
ojämförligt högsta inkomsten; inkoms
ten för f. d. arbetare var något högre 
än motsvarande för f. d. företagare. I 
detta sammanhang bör dock framhållas, 
att företagargruppen uteslutande avser 
enskilda företagare, och att dessa till 
övervägande del (förutom av jordbru
kare) utgöras av småföretagare (hant
verkare, handlande m. fl.). De större 
företagen drivas däremot i regel i aktie
bolagsform, och dessa bolags direktörer 
och företagsledare i övrigt ha inräknats 
bland tjänstemännen. 

Kvinnornas medianinkomster skilde 
sig från männens icke endast genom att 
de voro betydligt lägre än dessa, utan 
även i det avseendet att företagare hade 
högre inkomst än arbetare och f. d. 
företagare än f. d. arbetare; företagare 
med anställda hade vidare högre tal än 
tjänstemännen. 

Olikheterna mellan grupperna fram
gå även, om man jämför hur många 
procent av dessa, som hade en inkomst 
överstigande ett visst belopp. Sättes 
gränsen vid 10 000 kr, visar det sig, att 
41 % av de manliga men endast 5 % 
av de kvinnliga tjänstemännen hade 
minst 10 000 kr inkomst. För företagar
na var skillnaden mellan könen mindre, 
nämligen 19 % för männen och 8 % för 
kvinnorna. Endast 6 % av de manliga 
arbetarna och nästan inga kvinnliga 
arbetare hade en inkomst, som översteg 
10 000 kr . 

I tab. D lämnas för förvärvsarbetande 
befolkning likartade uppgifter som i 
tab. C men med fördelning på de 
olika huvudgrupperna av näringsgrenar. 
Bland männen hade tjänstemännen in
om offentliga tjänster den högsta me
dianinkomsten, 9 929 kr ; därnäst följde 

tjänstemän inom industri ocli sam
färdsel samt företagare inom handel. 
Den ojämförligt lägsta inkomsten, 3 713 
kr, uppvisade jordbrukets arbetare, me
dan jordbrukets företagare hade den 
därnäst lägsta inkomsten. Bland kvinnor
na hade tjänstemännen inom samfärdsel, 
offentliga tjänster och industri i nu 
nämnd ordning de högsta talen, medan 
arbetare i jordbruk, företagare i indu
stri samt arbetare i husligt arbete hade 
de lägsta. 

Hur medianinkomsterna förändrats 
sedan år 1945, framgår av tab. E, som 
visar, att inkomsterna inom olika yrken 
nästan genomgående ökats, ökningen 
är emellertid mycket olika för de skil
da yrkesgrupperna, såsom framgår av 
de medianindextal, som meddelas i ta
bellen. Dessa tal äro uträknade på så 
sätt, att medianinkomsten för manliga 
resp. kvinnliga inkomsttagare inom den 
förvärvsarbetande befolkningen i dess 
helhet för vartdera året har satts = 
1 000, varefter för varje år bildats en 
indexserie för män och en för kvinnor, 
där talen inom vardera serien ange 
medianinkomstens relativa storlek för 
de i tabellen redovisade befolknings
grupperna. Dessa indextal äro belysan
de för de inkomstförskjutningar, som 
ägt rum mellan de olika befolknings
grupperna inbördes. Där indextalet för 
år 1951 ligger närmare 1 000 än mot
svarande tal för år 1945, innebär detta 
ett närmande till riksmedeltalet, d. v. s. 
en utjämning av inkomstomsättningar
na. För de manliga inkomsttagarna kan 
en tydlig utjämning iakttagas. Endast 
två grupper, nämligen företagare inom 
jordbruk och arbetare inom handel, ut
göra undantag från regeln att 1951 års 
tal ligga närmare 1 000 än 1945 års tal. 
För kvinnorna däremot är tendensen i 
stort sett den motsatta. De kvinnliga 
tjänstemännen, vilkas indextal år 1945 

3—2028 55 
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Tab. O. Inkomsttagare bland förvärvsarbetande befolkning efter inkomst, yrkesställning och 
näringsgren (huvudgrupper) 

Income earners among economically active population by income, occupational status and industry 
(divisions) 

1 Häri ingår även huvudgruppen ospecificerad verksamhet. — 2 Häri ingå även huvud
grupperna husligt arbete och ospecificerad verksamhet. 
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Tab. E. Jämförelse mellan inkomstfördelningen bland förvärvsarbetande inkomsttagare åren 
1951 och 1945 
Income distribution among economically active income earners: comparison between 1951 and 1945 

1 Häri ingå även ej specificerade näringsgrenar. 

genomgående överstego 1 000, hade är 
1950 ännu högre tal, medan arbetarnas 
låga tal minskats med undantag endast 
för husligt arbete. 

I tab. 3 har näringsgrensfördelningen 
utvidgats till att avse undergrupper. 
Motsvarande medianinkomster meddelas 
i tab. F. De högsta inkomsterna bland 
de i tabellen medtagna grupperna vi
sade följande: 

Manliga företagare: Förmedlings-, upp
drags- o. reklamverksamhet 10 300 kr 

Kvinnliga företagare: Förmedlings-, upp
drags- o. reklam verksamhet 6 000 kr 

Manliga t jänstemän: Undervisning och 
vetenskaplig v e r k s a m h e t . . . 12 470 kr 

Kvinnliga t jänstemän: Undervisning och 
vetenskaplig v e r k s a m h e t . . . 8 151 kr 

Manliga arbetare: Lufttransport 7 833 kr 
Kvinnliga arbetare: Sjötransport 

m. m 4 333 kr 

Bland de manliga arbetargrupperna 
redovisade även malmbrytning, grafisk 
industri, el-, gas- och vattenverk, för
valtning, byggnadsverksamhet, under
visning och vetenskaplig verksamhet, 
pappersindustri samt metallindustri hö
ga tal; samtliga dessa grupper hade 
medianinkomster, som överstego 7 000 
kr. Bland de kvinnliga arbetargrupperna 
var det ingen utom sjötransport, som 
hade tal överstigande 4 000 kr. 
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Tab. F. Medianinkomster för förvärvsarbetande inkomsttagare efter näringsgren (huvud- och 
undergrupper) och yrkesställning 
Median incomes for economically active income earners by industry (divisions and major groups) 
and occupational status 
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Tab. G. Medianinkomster för förvärvsarbetande inkomsttagare efter yrkesställning, näringsgren 
(huvudgrupper) och födelseår 
Median incomes for economically active income earners by occupational status, industry (divisions) 
and year of birth 

1 Häri ingå även ej specificerade näringsgrenar. 

De lägsta inkomsterna redovisade föl
jande grupper: 

Manliga företagare: Läder-, hår- och 
gummivaruindustri 4 306 kr 

Kvinnliga företagare: Textil- och söm
nadsindustri 1 447 kr 

Manliga t jänstemän: Jordbruk och bo
skapsskötsel 6 546 kr 

Kvinnliga t jänstemän: Fastighetsförvalt
ning m. m 1 955 kr 

Manliga arbetare: Husligt arbete 2 000 kr 
Kvinnliga arbetare: Skogsbruk 550kr 

Det bör observeras, att det inom vis
sa yrkesgrupper är särskilt vanligt, att 
personer ägna sig åt yrket endast viss 
del av året, vissa dagar i veckan eller 

vissa t immar per dag, vilket medför, 
att inkomsten i sådana yrken blir låg. 
Detta torde t. ex. vara en bidragande 
orsak till de ovannämnda låga talen för 
kvinnliga tjänstemän inom fastighets
förvaltning och kvinnliga arbetare inom 
skogsbruk. Den förra gruppen torde till 
stor del utgöras av vicevärdar och den 
senare av så säsongbetonade grupper 
som s. k. »kockor» vid skogsarbetarför-
läggningar och tillfällig arbetskraft vid 
plantskolor. Det bör vidare nämnas, att 
de manliga företagarna inom läder-, 
hår- och gummivaruindustrin till över
vägande del torde utgöras av skoma
kare och de kvinnliga inom textil- och 
sömnadsindustrin av sömmerskor. 
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Tab. H. Samtaxerade gifta inkomsttagare1 

Jointly assessed married income earners 

1 Ej samboende makar samt makar, av vilka endast den ene haft inkomst eller där deii 
enes nettoinkomst förts på den andre, ingå ej i tabellen. 

I tab. I" finnas även uppgifter om 
kvinnornas medianinkomster i procent 
av männens. Inom samtliga yrken hade 
kvinnorna lägre inkomster än männen. 
Minst var skillnaden bland arbetare i 
husligt arbete och störst bland arbetare 
i skogsbruk. Dessa tal böra dock be
dömas med stor försiktighet med hän
syn till den mellan olika yrken starkt 
varierande frekvensen av deltids- och 
tillfällighetsarbeten bland kvinnorna. 

I tab. 4 har för den förvärvsarbetan
de befolkningen yrkesfördelningen kom
binerats med ålderssammansättning. 
Tab. G meddelar motsvarande median
inkomster. Bland företagarna synes ål
dern vara av underordnad betydelse 
beträffande inkomsten, och det är svårt 
att av tabellen draga några slutsatser 
om något direkt samband i detta av
seende. Tjänstemännen hade i allmän
het relativt låg inkomst i den lägsta i 

tabellen upptagna åldersgruppen, men 
diirefter varierade inkomsten föga med 
åldern. För de manliga arbetarna var 
tendensen likartad, men för de kvinn
liga uppvisade den lägsta åldersgrup
pen tal, som nästan genomgående lågo 
betydligt högre än för den närmast 
följande åldersgruppen; här torde den 
med åren tilltagande förekomsten av 
deltidsarbete spela in. 

Såsom tidigare nämnts, ha samboen
de äkta makars inkomster särskilts med 
undantag av sådana fall, där endast den 
ene maken deklarerat men därvid i sin 
deklaration upptagit vissa, i allmänhet 
obetydliga, inkomster, som den andre 
maken haft. I dessa fall har nettoin
komsten helt förts på den deklarerande 
maken, ehuru i alla andra avseenden 
(t. ex. i fråga om fördelning på för
värvskällor) makarna särskilts. När där
emot båda makarna deklarerat, ha de-
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ras inkomster genomgående särskilts. 
Då det kan vara av intresse att i dessa 
fall undersöka sambandet mellan ma
karnas inkomster, ha i tab. 5 meddelats 
tal, där detta samband kan studeras. 
Vissa relativa tal i detta avseende med
delas i tab. H. 

I nyssnämnda båda tabeller lämnas 
uppgifter om de 499 000 äktenskap, där 
makarna voro samboende och båda av
givit deklaration. Med den klassindel
ning, som använts i tabellerna, låg i 

icke mindre än 430 000 fall hustruns 
inkomst i lägre klass än mannens, i 
38 000 fall i samma klass som hans och 
endast i 31 000 fall i högre klass än 
hans. Endast i de lägsta inkomstklas
serna för mannen (under 2 000 kr) ha
de hustrun i regel den högsta inkoms
ten. Hustrurnas sammanlagda belopp 
uppgick till omkring tredjedelen av 
mannens. Hustruns belopp i procent av 
mannens avtog starkt med stigande in-
knmst för mannen. 

IV. OLIKA FÖRVÄRVSKÄLLOR 

Allmän översikt. De huvudrubriker, 
under vilka avkastningen av olika för
värvskällor redovisas i självdeklaratio
nerna, ä ro : A) jordbruksfastighet, B) 
annan fastighet, C) rörelse, D) delägar-
skap i vanligt handelsbolag, kommandit
bolag eller rederi, E) tjänst, F) tillfällig 
förvärvsverksamhet och G) kapital. Rö
rande den inbördes avgränsningen av 
förvärvsobjekten i avseende på de pos
ter, som skola räknas till den ena och 
den andra förvärvskällan, hänvisas till 
kommunalskattelagen samt till de an
visningar, som lämnas på de till de
klarationsmaterialet hörande formulä
ren; de delar härav, som i första hand 
beröras av undersökningen, finnas åter
givna såsom bil. 3. 

Såsom framgår av bil. 1, som i form 
av anvisningar för kodsättningen inne
håller närmare detaljer rörande den 
föreliggande statistikens uppläggning, 
har vid redovisningen av förvärvskäl
lorna indelningen här ovan i huvudsak 
följts ehuru med en del modifieringar. 
Sålunda ha de under C och D ingående 
posterna, d. v. s. rörelse och delägar-
skap i vanligt handelsbolag m. m., sam

manförts under den gemensamma ru
briken rörelse m. m. Emedan de un
der F redovisade inkomsterna med hän
syn till sättet för deras förvärvande 
kunna vara av mycket olika natur, har 
en utbrytning av vissa inkomstposter 
ägt rum på så sätt, att endast posterna 
under F 1 medtagits (tillfälligt bedriven 
vetenskaplig, litterär, konstnärlig o. d. 
verksamhet, tillfälliga uppdrag såsom 
att förrätta bouppteckning, auktion, vär
dering m. m. ävensom annan jämförlig 
inkomstbringande verksamhet av till
fällig na tur) . Inkomst av realisations
vinst och lotterivinster i utländska lot
terier samt restituerade skatter (F 2—4 
i deklarationsformuläret) specificeras 
däremot icke. Detsamma är förhållan
det med inkomst av fastighet eller rö
relse i utlandet, vilken motsvaras av 
G 3 i deklarationsformuläret men på 
grund av sin från annan kapitalinkomst 
skilda natur icke medtagits vid redo
visningen av inkomst av kapital. Som 
kapitalinkomst räknas därför endast 
ränta å bankmedel, obligationer och 
fordringar samt utdelning å aktier (G 
1—2). 
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Till skillnad härifrån ingå under E 2 
eller E 3 upptagna intäkter, d. v. s. be
lopp, som härflyta från pension, livrän
ta, undantagsförmån eller periodiskt 
understöd, i redovisningen av tjänst 
men ha dessutom gjorts till föremål för 
en specialbearbetning. Såsom närmare 
kommer att behandlas i annat samman
hang, har vidare en utbrytning skett 
beträffande det största delbelopp, som 
ingår i den egentliga arbetsinkomsten, 
för att därigenom yrkesinkomsterna 
bättre skola kunna belysas. Ett annat 
delbelopp, som likaledes redovisas sär
skilt, rör en under G (kapital) ingående 
post, nämligen utdelning å svenska 
aktier ( = G 2 med frånräknande av ut
delning i svenska ekonomiska föreningar 
samt å andelar i utländska bolag). 

Oavsett om redovisningen gäller in
komst eller förlust, avse de belopp, 
som ingå i denna, zieMobeloppen med 
avdrag sålunda för kostnaderna för in
täkternas förvärvande o. d. I de fall, 
där dessa avdrag varit större än den 
redovisade bruttoinkomsten av mot
svarande förvärvskälla och således för
lust på förvärvskällan förelegat, redo
visas denna förlust, vilken i deklara
tionsformuläret är upptagen såsom 
punkt 1 under »Allmänna avdrag». 

I tab. G lämnas en översikt av inkomst
tagarnas fördelning efter olika förvärvs
källor med särskiljande av de fall, då 
intäkterna härröra från endast en för
värvskälla .och då de förvärvats genom 
kombinationer av olika förvärvskällor. 
Fördelning har här skett efter kön, civil
stånd och större åldersgrupper. Mot
svarande relativa tal meddelas i lab. 1, 
där även jämförelsetal för år 1945 åter
finnas. Tabellen anger hu r många pro
cent antalet inkomsttagare inom resp. 
förvärvskällor utgör av totala antalet 
inkomsttagare, varvid personer med 
mer än en förvärvskälla ingå under var 
och en av dessa förvärvskällor. 

Av tab. I framgår, att tjänst var den 
ojämförligt vanligaste inkomstkällan. Av 
männen hade 42 % och. av kvinnorna 
icke mindre än 65 (/c tjänst som enda in
komstkälla, medan 45 % av männen och 
26 7c av kvinnorna hade inkomst både 
av tjänst och annan förvärvskälla. Om 
både männen och kvinnorna gäller såle
des, att omkring nio tiondelar ha haft åt
minstone någon inkomst av tjänst, övriga 
förvärvskällor redovisas endast i undan
tagsfall som enda förvärvskälla utan i 
allmänhet i kombination med andra 
förvärvskällor. Vanligast av dessa är 
kapital, som 34 % av männen och 28 % 
av kvinnorna haft inkomst av. Därefter 
följa annan fastighet (23 resp. 9 % ) , 
jordbruksfastighet (15 resp. 3 % ) , rörel
se m. m. (9 resp. 4 %) och slutligen 
tillfällig förvärvsverksamhet (4 resp. 
1 % • ) • 

Om männen fördelas efter civilstånd, 
visar det sig, att icke mindre än 62 % 
av de ogifta men endast omkring tredje
delen av de gifta och förut gifta enbart 
redovisat inkomst av tjänst. Detta sam
manhänger emellertid delvis med civil
ståndens olika åldersfördelning. Det 
relativa antalet inkomsttagare med en
bart tjänst sjunker nämligen starkt med 
åldern. Men även om jämförelsen mel
lan civilstånden sker inom varje ålders
grupp för sig, visar det sig, utom för 
den äldsta gruppen, att de ogifta hade 
en betydligt högre andel inkomsttagare 
med enbart tjänst än de gifta; de förut 
gifta intogo därvid en mellanställning. 
Bland de kvinnliga inkomsttagarna var 
däremot inkomst av enbart tjänst van
ligast beträffande de gifta, och detta 
gäller även inom varje åldersgrupp för 
sig. Det procentuella antalet inkomst
tagare med jordbruksfastighet ökade 
starkt med stigande ålder och uppnåd
de maximum för födelseårsgruppen 
1900—1884, varefter det åter sjönk. 
Detsamma gäller rörelse och tillfällig 
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Tab. I. Procentuell fördelning efter förvärvskällor av inkomsttagare med olika civilstånd och 
födelseår åren 1951 och 1945 1 

Percentage distribution by source of income of income earners according to marital status and 
year of birth, 1951 and 1945 

"Att talen vid summering i horisontell led dessa förvärvskällor. — 2 Ar 1945 inräknat 
överstiga 100 beror på att personer med flera tillfällig förvärvsverksamhet, 
förvärvskällor redovisats under var och en av 
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Tab. J. Fördelning efter förvärvskällor åren 1951 och 1945 
Distribution by sources of income, 1951 and 1945 

1 År 1945 inräknat tillfällig förvärvsverksamhet. 

förvärvsverksamhet, medan däremot ta
len för annan fastighet och kapital näs
tan oavbrutet ökade med stigande ålder. 

Såsom framgår av tab. I, ha några 
större förskjutningar i avseende på in
komsttagarnas fördelning på olika för
värvskällor icke skett sedan år 1945. 

Hur fördelningen efter förvärvskäl
lor gestaltat sig i olika inkomstlägen 
framgår av tab. 7, där det även skiljes 
på om vederbörande förvärvskälla resul
terat i inkomst eller förlust. I denna 
liksom i följande tabeller ha personer 
med flera förvärvskällor inräknats un
der var och en av dessa. I tab. J ha 
med ledning av summaraderna i tab. 7 
vissa absoluta och relativa tal samman
förts, varjämte jämförelsetal för år 1945 
meddelas. Det framgår därav att den 
förvärvskälla, som oftast visade förlust, 
var annan fastighet, över tredjedelen 
av de personer, som hade annan fastig
het som förvärvskälla, redovisade för
lust. I allmänhet torde det emellertid 
icke ha varit fråga om förvärvskälla i 
egentlig mening (t. ex. hyreshus) utan 

villor, sommarstugor e. d. för eget och 
familjens behov. Även kapital uppvisa
de ett relativt högt antal personer med 
förlust; det är här fråga om sådana, 
som ha haft ränteutgifter utan samband 
med innehav av fastigheter eller rörel
se, övriga förvärvskällor uppvisade för
hållandevis sällan förlust. Som framgår 
av tabellens sista kolumner, visade rö
relse den högsta medianförlusten, 720 
kr, medan övriga förvärvskällor hade 
betydligt lägre tal; samtliga tal ha ökats 
sedan år 1945. 

Såsom framgår av vad tidigare 
nämnts, var tjänst den ojämförligt van
ligaste av de inkomstbringande för
värvskällorna; därnäst följde kapital. 
Även när det gäller inkomstbeloppen, 
dominerade tjänst, medan det totala in
komstbeloppet av kapital var betydligt 
lägre än motsvarande belopp av jord
bruksfastighet och rörelse. Detta sam
manhänger med att, såsom framgår av 
de sista kolumnerna av tab J, medianin
komsten av kapital var så låg som 303 
kr. Ungefär lika låg var inkomsten av 
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annan fastighet och obetydligt högre in
komsten av tillfällig förvärvsverksam
het. Övriga tre förvärvskällor uppvisa
de medianinkomster av helt annan stor
leksordning, nämligen rörelse 4 868 kr. 
tjänst 4 632 kr och jordbruksfastighet 
3 715 kr. Samtliga medianinkomster ha 

ökats sedan ar 1945. Förhållandevis 
störst är ökningen för jordbruksfastig
het, där inkomsten fördubblats. 

Inkomst- resp. förlustbeloppens sprid
ning kring medianerna framgår av föl
jande sammanställning: 

Särskilt förlustbeloppen å rörelse 
växlade starkt. 

De genomsnittliga inkomst- och för
lustbeloppen (aritmetiska medierna) vo
ro genomgående högre än motsvarande 
medianer. Dessa skillnader framgå, 
om man jämför den näst sista kolum
nen av tab. J med följande samman
ställning, som visar de genomsnittliga 
beloppens storlek med särskiljande av 
män och kvinnor. 

Kvinnorna visade högre inkomstbe
lopp än männen både för annan fastig

het och kapital och obetydligt lägre 
belopp än männen för tillfällig för
värvsverksamhet. Inom övriga tre för
värvskällor, som uppvisade betydligt 
högre belopp än de tre förutnämnda, 
voro männens tal åtskilligt högre än 
kvinnornas. Störst var skillnaden mel
lan könen för tjänst, där männens tal 
var drygt dubbelt så högt som kvin
nornas. När det gäller förlustbeloppen, 
hade kvinnorna högre tal än männen 
endast för annan fastighet. 

Skillnaden mellan landsbygd och stä
der, när det gäller genomsnittliga in
komst- och förlustbelopp, framgår av-
följande tablå: 
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Städerna visade nästan genomgående 
betydligt högre inkomst- och förlust
belopp än landsbygden. 

Sambandet mellan sammanräknad 
nettoinkomst ocli förvärvskällor fram
går av tab. K. Förutom uppgifter om 
antalet inkomsttagare med fördelning 
efter inkomst och förvärvskällor inne
håller tabellen uppgifter, dels om hur 
personer med olika förvärvskällor pro
centuellt fördelade sig efter inkomst, 
dels om hur personer i olika inkomst-
lägen fördelade sig efter förvärvskällor, 
ävensom jämförelsetal för år 1945. Mot
svarande uppgifter rörande inkomstbe
lopp av olika förvärvskällor finnas i 
tab. L. 

I alla inkomstklasser hade omkring 
80 å 90 % av samtliga personer inkomst 
av tjänst, och något tydligt samband 
mellan nämnda procenttal och den sam
manräknade nettoinkomsten kan icke 
iakttagas. Det procentuella antalet per
soner med andra förvärvskällor ökades 
däremot starkt med stigande inkomst; 
för jordbruksfastighet är dock detta 
samband märkbart endast i de lägsta 
inkomstklasserna. Att antalet förvärvs
källor regelbundet ökades med stigande 
inkomst, framgår av talen för »samt
liga» i tab. K. 

Förändringarna sedan år 1945 fram
gå bäst genom studium av den nedersta 
tabellavdelningen. En förskjutning mot 
högre inkomstklasser har skett för alla 
förvärvskällor. Särskilt kraftig är den
na för jordbruksfastighet, såsom tyd

ligt framgår av efterföljande samman
ställning: 

1 Inräknat tillfällig förvärvsverksamhet. 

Vad beloppen beträffar, visar tab. L, 
att tjänsteinkomsten i samtliga inkomst
klasser under 10 000 kr utgjorde mer 
än 80 % av den totala inkomsten inom 
vederbörande inkomstklass, men att ta
len i de högre klasserna äro något lägre. 
I den högsta klassen (minst 15 000 kr 
sammanräknad nettoinkomst) var mot
svarande tal 63 %. Inkomst av rörelse, 
som i de lägre klasserna i allmänhet 
utgjorde omkring 5 % av det totala in
komstbeloppet, uppgick i den högsta 
klassen till 19 %. I samma klass voro 
jordbruks- och kapitalinkomsterna 8 
resp. 6 %, medan inkomsten av annan 
fastighet icke ens uppgick till 3 % av 
den totala inkomsten. De kraftiga för
skjutningar, som ägt rum sedan år 
1945, framgår tydligt av tabellens ne
dersta avdelning. 

Tab. 8 visar, hur personer med olika 
förvärvskällor fördelade sig efter yrke, 
samt hur stora motsvarande belopp 
voro. Härvid ha både personer med in-



Tab. K. Inkomsttagare efter förvärvskällor och sammanräknad nettoinkomst åren 1951 och 1945 
Income earners by source of income and aggregate net income, 1951 and 1945 
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1 Bland inkomsttagare av olika förvärvskällor ingå ej personer med 
förlust därav. — 2 Den bristande överensstämmelsen mellan denna rad 
och ovanstående rader beror bl. a. på att en del av inkomsttagarna 

haft flera förvärvskällor. — 3 Talen i denna rad ha erhållits genom 
summering av ovanstående rader; att de överstiga 100 beror bl. a. pä 
de personer, som haft flera förvärvskällor. 



Tab. L. Inkomstbelopp av olika förvärvskällor efter inkomsttagarnas sammanräknade nettoinkomst åren 1951 och 1945 
Amount of incomes from various sources of income by income earners aggregate net income, 1951 and 1945 
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1 Förlustbelopp ej medtagna. 
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Tab. M. Inkomsttagare inom olika yrken procentuellt fördelade efter förvärvskällor1 

Income earners in different occupations distributed (in percentages) by sources of income 

1 Personer med förlust av resp. förvärvs
källor ingå i tabellen. — 2 Att talen överstiga 
100 beror på att en stor del av inkomsttagarna 

haft flera förvärvskällor. — 3 Häri ingå även 
huvudgrupperna husligt arbete och ospecifi
cerad verksamhet. 

komst av resp. förvärvskällor samt per
soner med förlust därav medtagits; be
loppen utgöras av skillnaderna mellan 
inkomst- och förlustbeloppen. Den pro
centuella fördelningen inom varje yrke 
efter förvärvskällor framgår beträf
fande antalet personer av lab. M och 
beträffande beloppen av tab. X. 

Tab. M visar att, såsom naturligt är, 

tjänstemännen och arbetarna inom alla 
näringsgrenar nästan hundraprocentigt 
hade tjänst som förvärvskälla, och att 
företagarna inom alla andra närings
grenar än jordbruk med binäringar till 
omkring 90 % hade rörelse som sådan. 
Jordbruksfastighet som förvärvskälla 
redovisade drygt 90 % av företagarna 
inom jordbruk med binäringar; de öv-
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Tab. N. Procentuell fördelning av inkomstbelopp av olika förvärvskällor efter inkomsttagarnas yrken1 

Percentage distribution by amount of income from various sources by the income earners' occupations 

1 Förlustbelopp av olika förvärvskällor ha fråndragits resp. inkomstbelopp. — a Häri ingå 
även huvudgrupperna husligt arbete och ospecificerad verksamhet. 

riga torde i regel ha haft djurskötsel, 
fiske eller annat näringsfång. Annan 
fastighet var mycket vanlig inom vissa 
grupper. Sålunda hade icke mindre än 
mellan 40 och 45 % av företagarna in
om industri, samfärdsel och handel, 

drygt 25 % av företagarna inom offent
liga tjänster samt omkring 20 % av 
tjänstemännen inom industri och sam
färdsel samt arbetarna inom industri 
annan fastighet som förvärvskälla. Till
fällig förvärvsverksamhet var vanligast 
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Tab. O. Inkomsttagare med olika kombinationer av förvärvskällor 
Income earners with different combinations of sources of income 

1 Dessutom ett fåtal med förlust av tillfällig förvärvsverksamhet. — 2 Förlustbelopp avdragna. 

bland företagare och tjänstemän inom 
offentliga tjänster. Kapital slutligen var 
vanligast bland företagare inom jord
bruk och handel och minst vanligt 
bland arbetarna inom offentliga tjäns
ter och handel. Sammanlagt redovisade 
ungefär hälften av företagarna, tredje
delen av tjänstemännen och femtedelen 
av arbetarna kapital. 

Av de ej förvärvsarbetande inkomst
tagarna hade 78 % tjänst, vari såsom 
nämnts inräknas pension, 45 % kapital 
och 24 % annan fastighet som förvärvs
källa; såsom framgår av dessa tal, ha 
en stor del av dessa personer haft flera 
förvärvskällor. 

Av inkomstbeloppen härflöto, såsom 
tab. N visar, för samtliga tjänstemanna-

4—2028 55 
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Tab. P. Inkomstbeloppens1 procentuella fördelning på förvärvskällor inom olika kombinationstyper 
Amount of income: distribution in percentages by sources of income in different types of combinations 

1 Förlustbelopp avdragna. 

och arbetargrupper över 95 % från 
tjänst. För företagarna inom jordbruk 
med binäringar kommo 82 % av in
komsterna från jordbruksfastighet, 9 % 
från tjänst och 6 % från rörelse. Före
tagarna inom andra näringar erhöllo 
80 å 90 % av sina inkomster från rörel
se och återstoden huvudsakligen från 
tjänst. De övriga tre förvärvskällorna 
uppvisade för samtliga yrken mycket 

låga tal. Trots att, såsom nyligen 
nämnts, en mycket stor del av inkomst
tagarna hade kapital som förvärvskälla, 
uppgingo dock kapitalbeloppen för de 
grupper, som i detta avseende hade de 
högsta talen (företagare inom jordbruk 
och handel), endast till dryga 3 % av 
de sammanlagda inkomstbeloppen. 

I tab. 7 och 8 finnas särskilda upp
gifter om utdelning å svenska aktier. 
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Dessa uppgifter skola behandlas senare 
i samband med redogörelsen för in
komster av kapital. 

Kombinationerna mellan olika för
värvskällor framgå av tab. 10. Det kan 
nämnas, att alla de 63 kombinationer 
av de sex förvärvskällorna, som äro 
teoretiskt tänkbara, faktiskt förekom-
mo. I tab. O och tab. P ha en del upp
gifter sammanställts rörande de 35 of
tast förekommande av dessa kombina
tioner. 

Den ojämförligt vanligaste förvärvs
typen var enbart tjänst, som omfattade 
drygt hälften av samtliga inkomsttagare. 
Därnäst följde tjänst + kapital med 15 %, 
annan fastighet + tjänst med 7 % samt 
annan fastighet + tjänst + kapital med 
6 %. Ingen av de övriga kombinationer
na hade tal, som överstego 3 %. 

I tab. O äro även de förvärvskällor 

medräknade, som medfört förlust. Så
som framgår av tabellen, gällde detta 
särskilt ofta annan fastighet; för vissa 
av de kombinationer av förvärvskällor, 
där annan fastighet ingick, uppvisade 
denna förvärvskälla förlust i tredje
delen av fallen eller ännu mer. 

Av det totala inkomstbeloppet kom-
mo 40 % på enbart tjänst, 16 % på 
tjänst + kapital samt 9 % på vardera 
annan fastighet + tjänst och annan fas
tighet + tjänst + kapital. Alla de övriga 
kombinationerna, av vilka ingen svara
de för mer än 3 % av totalbeloppet, 
motsvarade sammanlagt 26 % av detta. 

Inkomsttagarnas och beloppens pro
centuella fördelning på olika kombina
tioner av förvärvskällor liar föga för
ändrats sedan år 1945, såsom framgår 
av följande sammanställning: 

1 Inräknat personer med förlust. — 2 Förlustbelopp avdragna. — 3 Inräknat tillfällig för
värvsverksamhet. 



36° 

Med undantag för en tydligt fram
trädande nedgång av talen för enbart 
jordbruksfastighet äro förändringarna 
mellan åren 1945 och 1951 tämligen 
obetydliga. 

Den sista kolumnen i tab. O visar ge
nomsnittsinkomsten för personer med 
olika kombinationer av förvärvskällor. 
Den var i allmänhet högre för personer 
med många förvärvskällor än för dem, 
som hade få sådana. För alla i tabellen 
medtagna kombinationer, där 4 för
värvskällor ingå, översteg inkomsten 
10 000 kr. För den vanligaste kombina
tionstypen, d. v. s. enbart tjänst, var 
inkomsten 4 571 kr och för den näst 
vanligaste, d. v. s. tjänst + kapital, 
6 177 kr. 

Av tab. P framgår, hur för de olika 
kombinationerna inkomstbeloppen för
delades på de olika förvärvskällorna. 
Då tjänst förenades med annan fastig
het, tillfällig förvärvsverksamhet, kapi
tal eller kombinationer av dessa för
värvskällor, svarade tjänst ensamt för 
omkring 90 % av inkomsten eller ännu 
mer. När däremot tjänst förenades med 
jordbruksfastighet eller rörelse, mot
svarade tjänsteinkomsten endast om
kring hälften av inkomsten, och när 
tjänst kombinerades med både jord
bruksfastighet och rörelse samtidigt, 
svarade tjänst för mindre än fjärdede
len av beloppet. 

I tab. 9 lämnas uppgifter för sam
taxerade gifta inkomsttagare om var
dera makens kombinationer av för
värvskällor, varvid endast de viktigaste 
kombinationerna medtagits. Makarnas 
procentuella fördelning efter förvärvs
källor framgår av följande sammanställ
ning, där för jämförelses skull även 
motsvarande fördelning för samtliga in
komsttagare (båda gifta och övriga) 
medtagits. 

Det framgår, att för hustrurna i be
tydligt högre grad än för deras män 
inkomst av enbart tjänst var förhärs
kande. Mer än tre fjärdedelar av alla 
hustrur med inkomst hade uteslutande 
tjänst som förvärvskälla, medan 9 % 
hade tjänst + kapital. Alla övriga kom
binationer motsvarade sammanlagt en
dast 14 %. Bland de gifta män, vilkas 
hustrur hade inkomst (några andra män 
ingå icke i tablån), hade endast 39 % 
enbart tjänst, 14 % tjänst + kapital och 
47 % andra kombinationer. Enbart ka
pital redovisade 3,6 % av hustrurna 
men endast 0,1 % av männen. 

Sambandet mellan makarnas fördel
ning efter förvärvskällor framgår av 
följande sammanställning, där för olika 
kombinationer för männen lämnas upp
gifter om den procentuella fördelningen 
för hustrurna. För dessa specificeras 
därvid endast de tre kombinationer, 
som äro vanligast bland hustrur. 
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När mannen hade enbart tjänst, hade 
i 88 % av fallen även hustrun enbart 
tjänst, men när mannen hade enbart 
kapital, hade hustrun i endast 0,2 % 
enbart kapital. Ehuru det ej framgår 
av tablån, kan nämnas, att det i dessa 
fall var vanligast att hustrun hade en
bart rörelse som förvärvskälla. 

Jordbruksfastighet. I närmast före
gående avsnitt ha vissa summariska 
uppgifter lämnats om jordbruksfastig
het, vilka hämtats ur tab. 6—10. Utför
ligare uppgifter om jordbruksfastighet 
finnas dels i tab. 11—12, där även 
övriga förvärvskällor behandlas, dels i 
tab. 13, som berör vissa speciella för
hållanden beträffande jordbruksfastig
heter. 

Tab. 11 redogör för personer dels 
med inkomst av jordbruksfastighet för
delade efter storleken av denna inkomst, 
dels med förlust av jordbruksfastighet. 
Fördelning har skett på personer med 
enbart jordbruksfastighet och sådana 
med även andra förvärvskällor, varvid 

de i detta avseende viktigaste kombina
tionerna specificerats. De, som beteck
nats som företagare inom jordbruk och 
boskapsskötsel, d. v. s. de egentliga 
jordbrukarna, ha särskilts från övriga 
personer; för de sistnämnda har jord
bruket närmast varit att betrakta som 
binäring. Även i tab. 12 särskiljas per
soner med inkomst och med förlust av 
jordbruksfastighet, de förstnämnda med 
uppdelning på sådana med enbart jord
bruksfastighet och sådana, som även 
ha haft annan förvärvskälla. Sistnämn
da kategori har fördelats efter jord
bruksinkomsten och den sammanräkna
de nettoinkomsten i kombination. För 
personer, som enbart ha haft jordbruks
fastighet som förvärvskälla, har det an
setts tillräckligt med en uppdelning 
efter jordbruksinkomsten, emedan den
na i regel sammanfallit med den sam
manräknade nettoinkomsten; avvikelser 
i detta avseende kunna emellertid tän
kas t. ex. för personer med realisations
vinster och andra här ej behandlade för
värvskällor. 
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Tab. Q. Inkomsttagare med jordbruksfastighet som förvärvskälla enbart eller i förening med 
andra förvärvskällor 
Income earners with agricultural real estate as their sole source of income or in conjunction 
with other sources of income 

1 Personer med övriga kombinationer inräknade. 

I tab. Q ha en del uppgifter om jord
bruksfastighet sammanställts, hämtade 
ur de nyssnämnda tab. 11—12. Sam
manlagt hade 442 000 personer jord

bruksfastighet som förvärvskälla. Av 
dessa hade endast 17 000 förlust av 
jordbruksfastighet, medan 69 000 hade 
inkomst av enbart jordbruksfastighet 
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och 356 000 inkomst av jordbruksfastig
het i förening med andra förvärvskäl
lor. Av de sistnämnda hade ungefär 
100 000 utom jordbruksfastighet tjänst, 
lika många kapital och ävenledes lika 
många både tjänst och kapital, övriga 
kombinationer voro mera ovanliga och 
motsvarade sammanlagt endast 63 000 
personer. De personer, som hade jord
bruksfastighet utan att kunna beteck
nas såsom egentliga jordbrukare, upp-
gingo till 109 000 eller omkring en fjär
dedel av samtliga med jordbruksfastig
het. 

Medianinkomsten av jordbruksfastig
het för personer med enbart denna för
värvskälla var 4 712 kr. När jordbruks
fastighet förenades med annan förvärvs
källa, var emellertid jordbruksinkoms
ten i regel betydligt lägre, t. ex. 2 057 
kr när jordbruksfastighet förenades 
med tjänst. Ett undantag utgjorde kom
binationen jordbruksfastighet + kapital; 
medianinkomsten av jordbruksfastighet 
var här 5 765 kr. 

Att ett starkt samband råder mellan 
jordbruksinkomsten och den samman
räknade nettoinkomsten är naturligt 
och framgår tydligt av de i tabellen 
meddelade medianinkomsterna av jord
bruksfastighet. Personer, som hade bå
de jordbruksfastighet och andra för
värvskällor och som icke voro egentliga 
jordbrukare, hade endast 1 395 kr i 
medianinkomst av jordbruket. 

Jordbruksinkomsten kan vara av 
mycket olika slag. Den bilaga till de
klarationsformuläret, som avser jord
bruksfastighet (formulär nr 4) , upptar 
två huvudtyper av intäkter, nämligen 
influtna kontanter och naturaförmåner 
enligt ortens pris , vardera delade på elt 
flertal underrubr iker , och upptar dess
utom avdrag av olika slag. Att vid en 
uppdelning av jordbruksinkomsterna 

efter olika typer redovisa samtliga slag 
av intäkter och avdrag skulle bliva allt
för omfattande. Därför har i likhet 
med vid 1945 års folkräkning redovis
ning skett av kontanta bruttointäkter 
men icke av naturaförmåner och av
drag. I deklarationsbilagan skiljes på 
omkring 30 typer av kontanta brutto
intäkter, uppdelade på följande fem 
underrubr iker : 1) arrenden och hyror, 
2) avgäld eller annan ersättning, 3) 
försålda produkter, 4) diverse intäkter, 
5) intäkt av skogsbruk. Gruppen avgäld 
eller annan ersättning omfattar ersätt
ning för upplåtelse av lägenhet o. d., 
för rätt att tillgodogöra sig sten, torv, 
grus, lera, vattenkraft m. m. samt för 
rät t till bete, jakt, fiske m. m.; dylika 
inkomster äro nära besläktade med ar
rendeinkomster, varför de båda första 
grupperna ansetts lämpligen böra sam
manföras till en. Den fjärde gruppen, 
diverse intäkter, omfattar inkomster 
genom försäljning av redskap, andra in
ventarier, sten, torv, grus, lera o. d., 
genom körslor och uthyrning av ma
skiner, dragare, annan arbetskraft o. d. 
samt ersättning för vägunderhåll. Den
na grupp har ansetts kunna samman
slås med den tredje gruppen, d. v. s. 
inkomster härrörande från försålda pro
dukter. På så sätt ha tre huvudtyper 
av kontanta intäkter av jordbruksfastig
het kunnat särskiljas, nämligen 1) ar
renden och hyror m. m., 2) försålda 
produkter m. m. samt 3) skogsbruk. För 
personer, som ha haft jordbruksfastig
het som förvärvskälla, har uträknats 
hur stor procentuell andel av den kon
tanta bruttointäkten av jordbruksfastig
het, som var och en av de tre typerna 
upptar, varvid indelning skett i 5 grup
per, av vilka två utgöras av ytterlighe
terna 0 % och 100 %. 

I tab. 13 lämnas uppgifter om hur 
personer med jordbruksfastighet förde-
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Tab. R. Procentuell fördelning av inkomsttagare med jordbruksfastighet som förvärvskälla efter 
den kontanta jordbruksintäktens sammansättning1 

Percentage distribution of income earners with agricultural real estate as a source of income by 
the composition of the income in cash from agriculture 

1 Personer med okänd sammansättning av den kontanta jordbruksintäkten ej inräknade. 

lade sig på olika tänkbara kombinatio
ner av de tre grupperna med ytterligare 
fördelning efter storleken av inkomsten 
av jordbruksfastighet. Nederst i tabel
len har gjorts en sammanfattning, där 
var och en av de tre typerna av kon
tanta jordbruksintäkter behandlats fri
stående från de två övriga typerna. 
Motsvarande procenttal finnas i tab. R. 

Mer än tre fjärdedelar av jordbrukar
na saknade helt inkomst av arrenden, 
och för endast 4 % härrörde hela jord
bruksinkomsten från arrenden. Ju lägre 
jordbruksinkomsten var, desto större var 
det relativa antalet personer, som hade 
uteslutande arrendeinkomster. I de fall, 

där både arrendeinkomster och andra 
inkomster förekommo, utgjorde arrende
inkomsterna mera sällan större delen 
av jordbruksinkomsterna. 

För ej mindre än 40 % av jordbru
karna härrörde jordbruksinkomsten helt 
från försålda produkter o. d.; detta an
tal sjunker starkt med stigande jord
bruksinkomst. För ytterligare 30 % kom 
mer än halva den kontanta bruttoin
komsten av jordbruksfastighet från dy
lik försäljning. 

Drygt hälften av jordbrukarna hade 
icke någon inkomst av skogsbruk; den 
procentuella andelen dylika personer 
sjunker kraftigt med stigande jordbruks-



41° 

Tab. S. Inkomsttagare med jordbruksfastighet som förvärvskälla efter den kontanta jordbruks-
intäktens sammansättning 

Income earners with agricultural real estate as a source of income by the composition of the income 
in cash from agriculture 

1 och hyror samt avgäld eller annan ersättning. — 2 samt diverse inkomster. — s Personer med 
okänd sammansättning av den kontanta jordbruksintäkten ej inräknade. 

inkomst Endast 5 % hade helt sin in
komst genom skogsbruk. 

Kombinationerna mellan dessa tre ty
per av jordbruksinkomst framgå utom 
av tab. 13 även av tab, S, som innehål
ler både absoluta och relativa tal. Näs
tan hälften av jordbrukarna hade en
dast en typ av inkomster, varvid in
komst av försålda produkter var nästan 
10 gånger vanligare än var och en av 
de båda andra typerna. En tredjedel 
hade inkomster av både produkter och 
skogsbruk, medan de tre kombinatio
ner, där arrenden ingå, voro betydligt 
mindre vanliga. 

En jämförelse med motsvarande tal 
för år 1945 ger följande resultat: 

Det relativa antalet jordbruk, där 
inkomsten helt härrörde från skogs
bruk, har mer än fördubblats, och även 
talen för skogsbruk i kombination med 
arrenden och med produkter ha ökats 
liksom även talet för enbart arrenden. 
Däremot uppvisar bl. a. den vanligaste 
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Tab. T. Inkomsttagare med annan fastighet som förvärvskälla enbart eller i förening med andra 
förvärvskällor 
Income earners with other real estate as their sole source of income or in conjunction with other 
sources of income 

1 Personer med övriga kombinationer inräknade. 

typen, nämligen enbart produkter , 
minskade tal. 

Annan fastighet. Annan fastighet så
som förvärvskälla behandlas förutom i 
översiktstabellerna, tab. 6—10, även i 

tab. 11—12 samt i tab. 14, av vilka den 
sistnämnda lämnar vissa speciella upp
gifter rörande annan fastighet. 

För uppställningen av tab. 11—12 har 
redogjorts i avsnittet om jordbruksfas-
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tighet. Med ledning av de tal i dessa 
tabeller, som avse annan fastighet, ha 
en del uppgifter sammanställts, vilka 
meddelas i tab. T. Denna tabell visat-
bi. a., att 738 000 personer hade annan 
fastighet som förvärvskälla. Av dessa 
hade emellertid endast 11 000 inkomst 
enbart av annan fastighet, medan 469 000 
hade inkomst därav i förening med 
annan förvärvskälla, och återstående 
258 000, d. v. s. en dryg tredjedel av 
samtliga, hade förlust av annan fastig
het. Av de 480 000, som redovisade 
vinst av annan fastighet, voro icke 
mindre än 185 000 arbetare, medan 
94 000 voro företagare, 89 000 tjänste
män och 112 000 ej förvärvsarbetande. 
Av dem, som hade inkomst av annan 
fastighet i kombination med andra för
värvskällor, hade ungefär tredjedelen 
utom annan fastighet även tjänst och 
likaledes en tredjedel tjänst + kapital. 

Såväl medianinkomsterna som me-
dianförlusterna av annan fastighet voro 
låga, och talen för de i tab. T upptagna 
grupperna röra sig i regel omkring 300 
kr. Företagare med enbart annan fas
tighet som förvärvskälla, vilka personer 
huvudsakligen torde vara ägare av stör
re fastigheter och ha detta såsom sitt 
huvudyrke, hade dock en betydligt 
högre medianinkomst av annan fastig
het eller 1 333 kr. Personer, som hade 
inkomst av annan fastighet i förening 
med kapital, hade 695 kr i inkomst av 
fastigheten. Något utpräglat samband 
mellan fastighetsinkomstens och den 
sammanräknade nettoinkomstens stor
lek finnes icke utom för personer med 
särskilt hög net toinkomst 

Beteckningen »annan fastighet» täc
ker fastigheter av mycket växlande typ. 
Det bör dock nämnas, att fastighet i 
rörelse ej räknas hit, men i övrigt ingå 
alla fastigheter utom jordbruksfastig
het. De tre huvudtyperna äro 1) obe

byggda tomter, 2) bebyggda tomter med 
tillhörande hus (i det följande för kort
hets skull benämnda »hus») och 3) s. k. 
bostadslägenheter, d. v. s. lägenheter, 
som medlemmar av bostadsföreningar 
och delägare i bostadsaktiebolag inne
haft. Tab. 14 innehåller uppgifter om 
dessa olika typer av annan fastighet 
med ytterligare uppdelning. Sålunda 
ha hus indelats i följande typer: 1) ej 
uthyrt hus, där ägaren är bosatt, d. v. s. 
enfamiljsvilla, som uteslutande använ
des såsom bostad för ägaren och hans 
familj, 2) delvis uthyrt hus, där ägaren 
är bosatt, till vilken grupp bl. a. höra 
flerfamiljsvillor och andra smärre hus, 
där ägarens bostad är belägen, men 
dessutom ingå här en del större hyres
hus, 3) ej uthyrt annat hus, till vilken 
grupp huvudsakligen höra sommarstu
gor o. d., 4) helt eller delvis uthyrt 
annat hus (här ingå bl. a. de egentliga 
hyreshusen). Härtill kommer ytterligare 
en grupp, nämligen 5) flera hus av 
olika typer. Även bostadslägenheterna 
ha uppdelats med hänsyn till om de 
varit uthyrda eller om de använts så
som bostad för ägaren. 

Av de 738 000 personer, som redo
visade annan fastighet, hade de ojäm
förligt flesta eller 711 000 endast en av 
de tre huvudtyperna. Härav hade icke 
mindre än 614 000 hus och 91000 bo
stadslägenhet men endast 6 000 tomt. 
Medräknas de fall, där samma person 
hade flera typer av annan fastighet, fin
ner man, att sammanlagt 639 000 hade 
hus, 106 000 bostadslägenhet och 19 000 
tomt. Av de olika typerna av hus var 
den första, d. v. s. de egentliga en-
familjsvillorna, vanligast; 315 000 hade 
enbart sådan villa. Därnäst kom den 
andra gruppen (flerfamiljsvillor m. m.) 
med 157 000, därefter den tredje (som
marstugor m. m.) med 71 000 samt sist 
den fjärde (hyreshus m. m.) med 44 000, 
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Tab. U. Inkomsttagare med annan fastighet som förvärvskälla, procentuellt fördelade efter inkomst 
därav, inom olika fastighetstyper och församlingstyper 
Income earners with other real estate as a source of income distributed in percentages by the income 
derived from it, for different types of real estate and types of parishes 
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vartill kommo 27 000 i den femte blan
dade gruppen. Av de 91 000 bostads
lägenhetsinnehavarna hade endast 6 000 
helt eller delvis sina lägenheter ut
hyrda. 

I tab. U ha de olika typerna procen
tuellt fördelats efter inkomsten av an
nan fastighet. Drygt hälften av tomt
ägarna, mer än tredjedelen av husägar
na och över fjärdedelen av bostadslägen
hetsinnehavarna samt av den blandade 
gruppen redovisade förlust. Bland hus
ägarna var det sommarstugeägarna, som 
hade det relativt största antalet med 
förlust, nämligen 47 %. Högre inkomst 
än 2 000 kr förekom praktiskt taget 
icke för tomter, bostadslägenheter eller 
andra hus än sådana, som tillhörde de 
fjärde och femte av de ovan beskrivna 
typerna. 

I tab. 14 och U lämnas vidare tal 
för olika s. k. tätortsgrupper, varmed 
avses en gruppering av församlingarna 
efter hur stor andel av församlingens 
befolkning, som bor i tättbebyggt om
råde. I följande tablå ha r för varje 
tätortsgrupp antalet personer med an
nan fastighet som förvärvskälla, förde
lade på de tre huvudtyperna, satts i 
relation (procent) till resp. tätorts
grupps hela folkmängd. Talen kunna 
dock icke anses som mer än ungefär
liga, bl. a. på grund av att folkmängds-
sifforna gälla 1950 års slut, medan upp
gifterna om fastighet avse tidpunkten 
ett år senare. 

1 Inräknat flera fastigheter av olika slag. 

Bostadslägenheter förekomma hu
vudsakligen i de tätbebyggda försam

lingarna och då mest i den sista tät
ortsgruppen, som bl. a. omfattar större 
delen av städerna. Husägarna voro för
hållandevis talrika i de mellersta grup
perna. De något lägre talen i den sista 
gruppen bero bl. a. på att stora hyres
hus här äro relativt vanliga, samt att 
många hus icke ägas av enskilda per
soner utan av bolag, bostadsföreningar 
o. d. De låga talen i de första grup
perna bero däremot på att fastigheter
na i denna grupp till stor del äro jord
bruksfastigheter och således icke här 
äro medräknade. 

Tab. U visar, att med stigande tät
ortsgrad ökade det procentuella antalet 
fastighetsägare med förlust, medan där
emot antalet personer med mindre än 
1 000 kr vinst minskade. 

Rörelse m. m. Uppgifter om rörelse som 
förvärvskälla finnas utom i översikts
tabellerna, tab. 6—10, även i tab. 11— 
12 och 15, av vilka den sistnämnda är 
en specialtabell med utförligare yrkes
fördelning än i de övriga ovannämnda 
tabellerna. 

I tab. V ha vissa uppgifter samman
ställts, som bygga på tab. 11—12. Sam
manlagt hade 308 000 personer rörelse 
som förvärvskälla, av vilka endast 10 000 
redovisade förlust av rörelse. Inkomst 
av enbart rörelse hade 64 000 personer, 
d. v. s. endast femtedelen av alla, som 
redovisat rörelse. Av dem, som hade 
inkomst av rörelse, voro naturligen de 
flesta eller 259 000 räknade såsom före
tagare, varav 95 000 inom industri och 
hantverk, 90 000 inom handel och 23 000 
inom samfärdsel. Förutom företagarna 
funnos 39 000 med inkomst av rörelse; 
för dessa var rörelsen binäring. Av 
dem, som hade förlust av rörelse, hade, 
såsom framgår av tab. 11, den över
vägande delen rörelsen som bisysselsätt-
ning. Medianinkomsten för personer 
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Tab. V. Inkomsttagare med rörelse m. m. som förvärvskälla enbart eller i förening med andra 
förvärvskällor 
Income earners with business, etc. as their sole source of income or in conjunction with other sources 
of income 

1 Personer med övriga kombinationer inräknade. 
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Tab. X. Inkomsttagare med rörelse eller tjänst som förvärvskälla efter näringsgren (huvud- och undergrupper) 
Income earners with business, etc., or wages or salary, as their source of income by industry (divisions and major groups) 

1 Näringsgrensfördelningen ansluter sig till resp. 
personers huvudsakliga verksamhet, varför den ej 
ulltid motsvarar det yrke, inom vilket vederbörande 
haft rörelse eller tjänst som förvärvskälla. Detta är 
bl. a. orsaken till att inkomst av rörelse exempelvis 
förekommer inom gruppen husligt arbete. — a Ej för

värvsarbetande med rörelse som förvärvskälla ej med
tagna. — 3 Företagare och ej förvärvsarbetande med 
tjänst som förvärvskälla ej medtagna. — 4 Personer 
med förlust av rörelse inräknade. — 5 av hela antalet 
personer inom samma näringsgren med rörelse som 
förvärvskälla. 
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med inkomst enbart av rörelse var 
5 136 kr och för personer med även an
nan inkomst 4 780 kr. För personer, 
som vid sidan av rörelsen redovisade 
tjänst, var inkomsten av rörelsen så låg 
som 2 303 kr, medan de, som även 
hade inkomst av kapital, hade så hög 
rörelseinkomst som C 149. Att ett starkt 
samband mellan rörelseinkomsten och 
den sammanräknade nettoinkomsten fin
nes, framgår tydligt av uppgifterna i 
tab. V om medianinkomster av rörelse. 

Med ledning av uppgifterna i tab. 15 
lämnas i de två första kolumnerna av 
tab. X uppgifter om medianinkomster 
av rörelse samt om det procentuella 
antalet rörelseidkare med förlust för 
varje undergrupp av näringsgrenar. 
Uppgifterna avse endast förvärvsarbe
tande befolkning och innefatta utom 
företagarna även de fåtaliga tjänstemän 
och arbetare, som ha haft rörelse. Det 
bör nämnas, att rörelse inom jordbruk 
och boskapsskötsel avser djurskötsel 
o. d., medan egentlig jordbruksverksam
het redan behandlats vid redogörelsen 
för jordbruksfastighet. De högsta me
dianinkomsterna redovisade förmed
lings-, uppdrags- och reklamverksam
het, varuhandel, grafisk industri och 
landtransport . 

Någon redovisning av samma slag, 
som skett för jordbruksfastighet och 
annan fastighet med karakterisering av 
olika inkomsttyper, ha r icke låtit sig 
genomföra för rörelse. 

Tjänst. Såsom tidigare nämnts , är 
tjänst den ojämförligt vanligaste för
värvskällan och uppgiftsmaterialet har 
medgivit en förhållandevis utförlig be
handling av denna förvärvskälla. För
utom i översiktstabellerna, tab. 6—10, 
finnas uppgifter om tjänst i tab. 11—12 
och 16—24. 

Inkomst av tjänst uppdelas i deklara

tionsformuläret i fyra grupper, näm
ligen: 1) tjänst, stadigvarande uppdrag 
samt annan fast eller tillfällig arbets-
anställning, 2 a) folkpension, 2 b) an
nan pension eller livränta samt 3) un
dantagsförmån, periodiskt understöd 
o. d. I tab. 6—12 behandlas all inkomst 
av tjänst, men i övriga tabeller ha vissa 
inskränkningar gjorts för att söka bely
sa den verkliga arbetsinkomsten. Så
lunda ha i tab. 16—21 den ej förvärvs
arbetande befolkningen och företagarna 
uteslutits, emedan för dessa grupper 
tjänsten icke kan vara huvudyrke. Av 
dessa tabeller lämna tab. 16—19 upp
gifter om hela inkomsten av tjänst, men 
tab. 19 dessutom om den del av den 
verkliga arbetsinkomsten, som motsva
rar det egentliga huvudyrket. Även tab. 
20—21 innehålla uppgift om sistnämn
da slag av inkomst. Pensioner o. d. ha 
behandlats i tab. 22—24, varvid folk
pension särskilts, medan annan pen
sion eller livränta sammanförts med 
undantagsförmån, periodiskt understöd 
o. d. 

Såsom tidigare nämnts, inräknas i 
motsats till år 1945 icke tillfällig för
värvsverksamhet i tjänst, men det bör 
betonas, att gränsdragningen mellan 
tjänst och tillfällig förvärvsverksamhet 
är svår och i många fall måste bli god
tycklig. Såsom framgår av deklarations
formulärets rubriker, skola exempelvis 
både stadigvarande uppdrag och tillfäl
lig arbetsanställning räknas som tjänst, 
medan däremot tillfälliga uppdrag sko
la räknas som tillfällig förvärvsverk
samhet. 

I tab. Y ha en del uppgifter, som 
hämtats från tab. 11—12, samman
förts. Sammanlagt hade icke mindre 
än 3 629 000 personer tjänst, varav 
2 065 000 hade inkomst enbart av tjänst. 
Som jämförelse kan nämnas, att en
dast 460 000 inkomsttagare icke hade 
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Tab. Y. Inkomsttagare med tjänst som förvärvskälla enbart eller i förening med andra förvärvskällor 
Income earners with wages or salary as their sole source of income or in conjunction with other sources of 
income 

1 Företagare och ej förvärvsarbetande. — 2 Personer med övriga kombinationer inräknade. 

5—2028 55 
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någon inkomst av tjänst. Av de 1 o64 000 
inkomsttagare, som hade tjänst i för
ening med annan förvärvskälla, hade 
606 000 kapital, 292 000 annan fastig
het och 235 000 både annan fastighet 
och kapital. Vidare kan nämnas, att av 
alla personer med inkomst av tjänst 
voro 512 000 manliga och 479 000 kvinn
liga tjänstemän samt 1 386 000 manliga 
och 569 000 kvinnliga arbetare, medan 
683 000 personer voro företagare eller 
ej förvärvsarbetande med inkomst av 
tjänst som bisysselsättning eller inkomst 
av pension m. m. 

Medianinkomsten av tjänst för per
soner med inkomst av enbart tjänst 
var 4 226 kr, medan personer med 
även andra förvärvskällor hade något 
högre inkomst av tjänst eller 5 381 kr. 
Om sistnämnda personer uppdelas efter 
kombinationernas art, visar det sig, 
att inkomsten av tjänst var mycket 
olika för dessa kombinationer. Perso
ner med tjänst + annan fastighet hade 
exempelvis så hög tjänsteinkomst som 
7 017 kr, medan personer med tjänst + 
jordbruksfastighet + kapital och tjänst 
+ rörelse hade så låg tjänsteinkomst 
som resp. 1 425 och 1 722 kr. Orsaken 
till dessa olikheter är att personer med 
tjänst + annan fastighet i allmänhet ha 
haft tjänsten som huvudinkomst och 
fastigheten huvudsakligen för att lösa 
sin bostadsfråga; ägandet av fastighet 
har i regel haft som förutsättning, att 
inkomsten av tjänst icke varit alltför 
låg. Jordbruksfastighet och rörelse äro 
däremot i allmänhet verkliga huvudin
komster; för personer med dessa för
värvskällor har tjänsten ofta varit att 
anse som bisysselsättning. 

Att ett starkt samband råder mellan 
tjänstcinkomstens och den sammanräk
nade nettoinkomstens storlek, framgår 
av de i tabellen meddelade medianin
komsterna. 

Tab. Y innehåller även uppgifter om 
inkomster för vissa yrkeskategorier, 
men en redogörelse för dessa kan lämp
ligen ske i samband med behandlingen 
av de tabeller, som upptaga en full
ständigare yrkesfördelning. En dylik 
fördelning finnes i tab. 16, som inne
håller uppgifter om inkomst av tjänst 
för tjänstemän och arbetare inom de 
olika huvud- och undergrupperna av 
näringsgrenar. Med ledning härav ha 
medianinkomster uträknats, vilka åter
finnas i den förut omnämnda tab. X. 
De högsta medianinkomsterna av tjänst 
bland tjänstemännen återfinnas inom 
grupperna gruvbrytning (10 111 kr) och 
sjötransport (9 973 kr) och de lägsta 
inom husligt arbete (2 891 kr) och varu
handel (4 629 k r ) ; ospecificerad verk
samhet har ej här medräknats. Bland 
arbetarna förekomma de högsta talen 
inom lufttransport (7 417 kr) och malm
brytning (7 378 kr) och de lägsta inom 
organisationer för intressegemenskap 
(955 kr) samt undervisning och veten
skaplig verksamhet (1903 k r ) ; sist
nämnda båda arbetargrupper torde till 
stor del bestå av portvakter, städerskor 
m. m. utan full sysselsättning inom 
yrket. 

I tab. 17 redovisas inkomst av tjänst 
inom olika huvudgrupper av närings
grenar med ytterligare uppdelning efter 
födelseår. Motsvarande medianinkoms
ter redovisas i tab. Z. Denna tabell vi
sar för manliga tjänstemän den största 
förändringen i inkomst från den lägsta 
åldersgruppen med dess låga löneställ
ning till den näst lägsta. Därefter ligga 
inkomsterna i stort sett oförändrade 
med undantag för gruppen tjänstemän 
i offentlig tjänst, för vilka inkomsten 
stiger även för efterföljande ålders
grupp (födda 1910—1901), och, ehuru 
mindre utpräglad, för tjänstemän inom 
handeln. De kvinnliga tjänstemännens 
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Tab. Z. Medianinkomst av tjänst för anställda fördelade efter yrkesställning, näringsgren (huvud
grupper) och födelseår 
Median income from wages or salary by occupational status, industry (divisions) and year of 
birth of employees 

1 Häri ingå iivon ej specificerade näringsgrenar. 

inkomster förete en likartad utveck
ling, med det undantag att inom han
del och offentlig tjänst deras inkomster 
visa en kraftig ökning även i den 
högsta åldersgruppen. De manliga ar
betarna hade låg inkomst i den lägsta 
åldersgruppen, betydligt högre i mel
langrupperna och åter något lägre i 
den högsta gruppen, medan de kvinn
liga arbetarnas inkomster synas ha va
rit mindre starkt beroende av åldern. 

I tab. 18 redovisas inkomst av tjänst 
med uppdelning efter anställningens 
art (statlig, kommunal, halvofficiell, en
skild och ej uppgiven anställning). För 
de tre största av dessa typer (statlig, 
kommunal och enskild anställning) har 
fördelning skett efter näringsgrenar. I 
tab. A återfinnas motsvarande median
inkomster av tjänst för sistnämnda tre 
anställningstyper. Om hänsyn icke fa-
ges till uppdelningen på näringsgrenar, 

finner man, att bland manliga tjänste
män ocli arbetare de kommunalanställ
da hade högre inkomst än de statsan
ställda, medan bland de kvinnliga tjäns
temännen omvänt förhållande rådde; 
inom alla dessa tre grupper uppvisade 
enskild anställning de lägsta talen. 
Bland kvinnliga arbetare rådde knap
past någon skillnad mellan inkomsterna 
för de olika anställningstyperna. Om 
uppdelning sker efter näringsgrenar, 
finner man emellertid, att i varje fall 
bland de manliga tjänstemännen ord
ningsföljden mellan anställningstyperna 
varierade mycket mellan de olika nä
ringsgrenarna. 

Uppgifterna om inkomst av tjänst ha 
hittills avsett all inkomst, som enligt 
deklarationsformuläret skall räknas som 
tjänst. För att man skall få bättre upp
fattning om differenserna mellan in
komsterna inom olika yrken, är det 
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Tab. Å. Medianinkomst av tjänst för anställda fördelade efter yrkesställning, näringsgren (huvud
grupper) och anställningens art 
Median income from wages or salary distributed by occupational status, industry (divisions) 
and type of appointment of employees 

Häri ingå även ej specificerade näringsgrenar. 

emellertid önskvärt att borträkna så
dana inkomster, som icke ha något sam
band med yrket. Först måste då in
komster av folkpension, annan pension, 
livränta, undantagsförmån, periodiskt 
understöd o. d. (E 2 a och b samt E 3 
i deklarationsformuläret) frånräknas, 
men dessutom böra vissa inkomster av 
egentlig tjänst, som hänföra sig från 
annat yrke än huvudyrket, borträknas. 
I tab. 19—21 meddelas uppgifter om dy
lika »renodlade» yrkesinkomster. Här
vid ha endast de inkomster av tjänst 
medtagits, som personen haft inom 
samma näringsgren och yrkesställning, 
som han i yrkeshänseende ansetts böra 
hänföras till. För personer, som under 
året bytt arbetsanställning eller som 
haft olika anställningar exempelvis un
der olika veckodagar eller olika t ider 
på dagen, ha inkomsterna av dessa an
ställningar endast summerats, om de 
hänfört sig såväl till samma närings

gren (huvud- och undergrupp) som 
till samma yrkesställning (företagare, 
tjänsteman eller arbetare) , varjämte 
förutsatts såsom villkor, att anställning
ens art (statlig, kommunal etc.) varit 
densamma. I de fall, där en person 
haft anställning inom flera yrken, har 
beloppet från det yrke, som givit den 
största inkomsten utvalts, vilket är 
samma yrke, under vilket han redovi
sats. Från bruttoinkomsten av anställ
ning inom detta yrke ha dragits de av
drag för intäkternas förvärvande (rese
kostnader, utgifter för verktyg e t c ) , 
som hänfört sig till samma yrke. Det 
på så sätt erhållna inkomstbeloppet ha r 
benämnts »största delpost av tjänst». 

Av tab. 19 framgår sambandet mellan 
totalinkomsten av tjänst och största del
post. Motsvarande procenttal finnas i 
tab. Å. Det framgår av denna, att för 
flertalet personer föllo dessa båda in
komstbelopp inom samma klass, vilket 
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Tab. Ä. Inkomsttagare med tjänst som förvärvskälla procentuellt fördelade efter totalinkomst 
av tjänst och »största delpost» i kombination 
Income earners with wages or salary as a source of income: percentage distribution by total 
income from wages or salary in combination with income from the largest sub-item 

antingen beror på att vederbörande en
dast haft tjänsteinkomst inom ett enda 
yrke eller att biyrkesinkomsterna ha 
varit obetydliga. 

En jämförelse mellan medianerna av 
största delpost för olika yrken ger stör
re kunskap om de olika yrkenas lön
samhet än en jämförelse mellan media
nerna av tjänsteinkomst eller samman
räknad nettoinkomst. Ännu en möjlig
het till missvisande resultat bör emel
lertid avlägsnas. Inom vissa yrken äro 
säsongarbeten, kortvariga anställningar, 
täta yrkesväxlingar m. m. särskilt van
liga. För att man skall erhålla kunskap 
om i vilka yrken detta huvudsakligen 

förekommer, meddelas i tab. 20 en för
delning av inkomsttagarna inom olika 
yrken efter det antal månader under 
året, som de arbetat inom huvudyrket, 
d. v. s. det yrke, som svarar mot största 
delpost. Motsvarande procenttal för hu
vudgrupperna av näringsgren finnas i 
tub. Ö, som även innehåller jämförelse
tal för år 1945. Anställda personer, 
som under hela året varit sysselsatta in
om samma yrke, ha för korthets skull 
benämnts »helårsanställda». 

Tab. ö visar, att helårsanställning var 
vanligare bland män än kvinnor och för 
båda könen vanligare bland tjänstemän 
än bland arbetare. Bland de manliga 
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Tab. Ö. Procentuell fördelning efter anställningstid åren 1951 och 19451 

Percentage distribution by period of employment, 1951 and 1945 

1 Tabellen omfattar tjänstemän och arbetare 
med tjänst som förvärvskälla utom fall med 
okänd anställningstid. Med anställningstidens 
längd avses här den tid under året, vilken veder
börande varit sysselsatt inom det yrke, som mot

svarar »största delpost». — 2 Häri ingå även 
huvudgrupperna husligt arbete och ospecifi
cerad verksamhet. — 2 Häri ingår även huvud
gruppen ospecificerad verksamhet. 

tjänstemännen var helårsanställning of
tast förekommande inom offentlig tjänst 
och bland de kvinnliga inom sam
färdsel och för bada dessa grupper 
minst vanlig inom jordbruket. Även för 
manliga och kvinnliga arbetare var 

samfärdsel den näringsgren, som hade 
de flesta helårsanställda. Särskilt kort
varig anställning (under 3 månader) 
var oftast förekommande inom jordbruk 
ulom för manliga arbetare, där dylika 
kortvariga anställningar voro vanligast 
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inom den för mannens vidkommande 
numeriskt obetydliga gruppen husligt 
arbete, där dock talens litenhet knap
past möjliggör några säkra slutsatser. 

Förändringarna mellan åren 1945 och 
1951 äro tämligen stora. Vad de man
liga tjänstemännen och arbetarna be
träffar, har det relativa antalet hel
årsanställda ökats, och denna ökning 
återfinnes för varje särskild närings
gren med undantag endast för arbetare 
inom handel. Å andra sidan har inom 
samtliga näringsgrenar även antalet 
män med mycket kort anställningstid 
(under 3 månader) inom alla närings
grenar ökats, och i de flesta näringar 
förekommer ökning även för anställda 
under 3—6 månader. Det är följaktligen 
de, som varit anställda under mer än 
halva men mindre än hela året, som i 
relativt avseende minskats i antal. Man 
bör dock hålla i minnet att år 1945, 
d. v. s. det år under vilket andra 
världskriget slutade, kännetecknades av 
speciella förhållanden på arbetsmark
naden. 

För de kvinnliga tjänstemännen och 
arbetarna är tendensen en helt annan. 
Det relativa antalet helårsanställda kvin
nor har kraftigt minskats, och denna 
minskning återfinnes för alla grupper 
utom för de i numeriskt avseende få
taliga kvinnliga tjänstemännen inom 
jordbruket. Även antalet kvinnor, som 
varit anställda i 9—12 månader, har i 
de flesta näringar minskats. Däremot 
har antalet korttidsanställda kvinnor 
starkt ökats. Särskilt kraftig är inom 
alla näringar ökningen för kvinnor, 
som varit anställda under kortare tid 
än 3 månader. 

Den procentuella andelen helårsan
ställda inom de olika näringsgrenarna 
med fördelning icke blott på huvud
grupper utan även på undergrupper 
framgår av den förut omnämnda tab. X. 

Bland tjänstemännen var frekvensen 
helårsanställda störst inom undergrup
perna landtransport, el-, gas- och vat
tenverk samt religionsvård och minst 
inom sjötransport, hotell- och restau
rangrörelse samt hälso- och sjukvård. 
Bland arbetarna funnos de flesta hel
årsanställda inom kolbrytning, post och 
telegraf samt landtransport, medan sjö
transport hade det ojämförligt lägsta 
antalet helårsanställda (endast 2 9 % ) , 
närmast följt av skogsbruk samt hotell-
och restaurangrörelse. 

För att en jämförelse mellan arbets
inkomsterna inom olika yrken skall bli 
så riktig som möjligt, är det lämpligt 
att den inskränkes till helårsanställda 
personer. I tab. 20 finnas för de olika 
näringsgrenarna icke endast uppgifter 
om antalet helårsanställda utan även 
om deras mot yrket svarande arbets
inkomst (största delpost). I tab. 21 ha 
dessa personer fördelats efter storleken 
av denna inkomst. Med ledning härav 
ha medianer av största delpost uträk
nats, vilka meddelas i sjätte och nionde 
kolumnerna av tab. X. Dessa tal äro så
ledes frilagda från de störningar, som 
härröra dels från alla andra inkomster 
än arbetsinkomsten av huvudyrket, dels 
av att vissa personer ej varit syssel
satta inom huvudyrket under hela året. 

Bland tjänstemännen förekommo de 
högsta egentliga arbetsinkomsterna in
om sjötransport, malmbrytning, under
visning och vetenskaplig verksamhet 
samt kemisk-teknisk industri och de 
lägsta inom husligt arbete och varuhan
del. Bland arbetarna funnos de högsta 
inkomsterna inom sjötransport, malm
brytning, byggnadsverksamhet samt el-, 
gas- och vattenverk och de lägsta inom 
organisationer för intressegemenskap 
samt bank- och försäkringsverksamhet 
(inom vilka grupper arbetarpersonalen 
till stor del torde utgöras av städerskor 
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utan full daglig arbetstid) samt husligt 
arbete. 

Vid statistiska analyser, som avse att 
undersöka skiljaktigheterna i den eko
nomiska ställningen för olika yrkes
grupper, är man ibland hänvisad till 
utt grunda en sådan jämförelse på upp
gifterna om sammanräknad nettoin
komst. Sådana jämförelser böra dock 
göras med stor försiktighet framför allt 
av två skäl. Dels sammansättes sam
manräknad nettoinkomst ofta av in
komster från två eller flera förvärvs
källor, varför detta inkomstbelopp icke 
svarar emot inkomsten av det yrke, un
der vilket vederbörande är redovisad, 
dels äro uppgifterna om sammanräknad 
nettoinkomst icke likvärdiga i fråga 
om den tidsperiod, under vilken in
komsterna förvärvaits. I ett fall kan 
uppgiften avse en helårssysselsättning, 
i ett annat fall endast en kortare tids 

sysselsättning. Såsom lätt inses verka 
dessa båda felkällor i sinsemellan mot
satta riktningar. 

Genom att i detta sammanhang upp
gifter föreligga dels om sammanräknad 
nettoinkomst, dels om största delpost 
för helårsanställda kan en skattning 
»öras av de störningar, som uppkom
ma, när på grundval av sammanräk
nad nettoinkomst en jämförelse göres 
mellan inkomsterna för tjänstemän och 
arbetare inom olika näringsgrenar. Ne
danstående tablå, som avser medelin
komster (aritmetiskt medium), visar 
sålunda hur för olika näringsgrenar 
sammanräknad nettoinkomst för samt
liga tjänstemän resp. arbetare (såväl 
helårsanställda som övriga) avviker 
från största delpost för helårsanställda. 
Indextalen ange sammanräknad netto
inkomst i promille av största delpost. 

1 Sammanräknad nettoinkomst, om största delpost av tjänst för helårsanställda = 1 000. — 
2 Häri ingå även huvudgrupperna husligt arbete och ospecificerad verksamhet. 

För de grupper, där indextalen i tab
lån ligga nära talet 1 000, överens
stämmer sammanräknad nettoinkomst 
tämligen väl med största delpost. I des

sa fall kan den sammanräknade netto
inkomsten sålunda anses ge ett någor
lunda representativt mått på yrkesin
komsten. Tablån visar, att överensstäm-
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mclsen i allmänhet är bättre för män
nen än för kvinnorna och bättre för 
tjänstemännen än för arbetarna. Bak

grunden till dessa olikheter framgår av 
följande tal: 

1 Avser samtliga inom resp. yrkesgrupp ingående personer. — 2 Häri ingå även huvud
grupperna husligt arbete och ospecificerad verksamhet. 

Den mindre andelen helårsanställda 
bland kvinnorna än bland männen och 
bland arbetarna än bland tjänstemän
nen kommer tydligt till uttryck. I vis
sa fall ha likväl störningarna i detta 
avseende, såsom t. ex. för manliga ar
betare inom jordbruk, utjämnats av att 
den sammanräknade nettoinkomsten va

rit förhållandevis hög vid jämförelse 
med största delpost. 

Hur arbetsinkomsterna (största del
post för helårsanställda) förändrats 
sedan år 1945, visar följande samman
ställning, som avser medelinkomster 
(aritmetiskt med ium) : 

1 Häri ingå även huvudgrupperna husligt arbete och ospecificerad verksamhet. Talen för 1945 
ha vägts med ledning av yrkesfördelningen 1951. 
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Bland arbetarna ha inom de olika nä
ringsgrenarna männens inkomster ökats 
mer än kvinnornas, medan bland tjänste
männen ökningen (utom för handel) 
synes ha varit störst för de kvinnliga; 
inom vissa näringsgrenar är dock skill
naden mellan männens och kvinnornas 
tal obetydlig. 

Även om »största delpost» är det in
komstbelopp, som bättre än något annat 
kan användas vid jämförelser mellan 
olika gruppers arbetsinkomster, bör det 
dock framhållas, att talen icke helt 
kunna friläggas från alla missvisningar. 
Sålunda ingå i »största delpost» upp
gifter för sådana personer, som visser
ligen arbetat hela året, men vilkas dag
liga arbetstid understiger en normal 
arbetsdag och vilka därför i regel haft 
relativt låg inkomst. Detta torde vara 
en bidragande orsak till de relativt låga 
talen för kvinnlig arbetarpersonal inom 
vissa näringsgrenar. 

kommit i annat läge. I tab. 22, som 
lämnar utförliga uppgifter om pensio
närer enligt olika fördelningsgrunder, 
särskiljas därför genomgående folkpen
sionärer från andra pensionärer, i vil
ken sistnämnda grupp inräknas per
soner med livränta, undantagsförmån 
eller periodiskt understöd. 

Hela det redovisade antalet folkpen
sionärer utgjorde 483 000. Det bör 
observeras, att det verkliga antalet folk
pensionärer är större, eftersom redo
visningen omfattar endast dem, som 
finnas upptagna i deklarationsmateria
let (se det följande). Efterföljande sam
manställning visar deras fördelning på 
kon, civilstånd och tre större ålders
grupper samt hur många procent av 
hela befolkningen i dessa grupper, som 
deklarerat inkomst av folkpension. 

Pension. Såsom förut nämnts , räk
nas på deklarationsformuläret inkomst 
av folkpension, annan pension, livränta, 
undantagsförmån, periodiskt understöd 
o d. såsom tjänst. Då dylika inkomster 
emellertid till sin art äro helt olika mot 
annan inkomst av tjänst, har det ansetts 
lämpligt att här behandla dem särskilt. 
Härvid ha alla dessa slag av inkomster, 
som gemensamt ha egenskapen att icke 
härröra från nuvarande arbete, för kort
hets skull benämnts pension. 

En typ av pension, som särskilt är 
av intresse, är folkpension. Vid 1945 
års folkräkning särskildes icke folk
pension från annan pension, då vid 
tidpunkten för denna folkräkning om-
bildningen av folkpensionerna ännu 
icke ägt rum. Sedan emellertid lag om 
folkpensionering den 29 juni 1946 trätt 
i kraft den 1 januari 1948, har frågan 
om redovisningen av folkpensionerna 

Procenttalen i tablån äro beräknade 
med ledning av uppgifter om befolk
ningens ålders- och civilståndsfördel
ning vid 1951 års slut enligt siffror, 
som hämtats från den årliga befolk
ningsstatistiken. Även om i någon mån 
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talen i tablån kunna vara behäftade 
med vissa fel på grund av brister vid 
uppskrivningen av inkomstuppgifterna 
eller vid framräkningen av ålders-
och civilståndsfördelningen, borde man 
dock, om inkomst av folkpension all
tid hade deklarerats, kunna få ett unge
färligt begrepp om den andel av be
folkningen i olika åldrar och civilstånd, 
som åtnjuter folkpension. Under sådana 
omständigheter borde talen i den äldsta 
åldersgruppen, som omfattar personer, 
som vid 1951 års utgång fyllt 68 år, 
och som således med undantag av ut
ländska medborgare varit berättigade 
till folkpension, ha varit i det närmaste 
100. I verkligheten ligga emellertid ta
len i denna åldersgrupp betydligt lägre, 
emedan, såsom tidigare antytts, många 
folkpensionärer trots rådande deklara
tionsplikt icke avgivit deklaration, och 
taxeringsmyndigheterna i sådana fall, 
där det varit uppenbart att skatt icke 
skulle kunna utgå, icke vidtagit några 
ytterligare åtgärder. Detta torde bl. a. 
gälla personer på ålderdomshem o. d. 
Det exceptionellt låga talet för gifta 
kvinnor i den högsta åldersgruppen och 
det förhållandevis höga talet för gifta 
män i samma grupp tyda vidare på att 
i många fall mannen upptagit även 
hustruns folkpension i sin deklaration, 
och att det icke med ledning av de
klarationens uppgifter varit möjligt att 
avgöra, om någon del av inkomsten 
rätteligen borde föras på hustrun. Des
sa förhållanden minska talens värde, 
och hithörande tabeller böra därför 
studeras med största försiktighet. 

Att talen för den lägsta åldersgrup
pen äro så små är naturligt, då här hu
vudsakligen ingå personer med folk
pension i form av invalidpension eller 
sjukbidrag. De något högre talen för 
änkor bero på att änkepension, som i 
regel utgår först efter fyllda 55 år, kan 

utgå tidigare, då särskilda skäl föran
leda därtill. För den mellersta ålders
gruppen äro talen betydligt högre än 
för den lägsta, vilket beror på att be
tydligt flera i denna grupp fått invalid
pension eller sjukbidrag och framför 
allt på att alla änkor, som fyllt 55 år 
och varit gifta i minst 5 år, ha haft 
rätt till änkepension. 

Av tab. AA framgår folkpensionärer
nas procentuella fördelning efter olika 
indelningsgrunder. I drygt halva anta
let fall uppgick folkpensionen till mel
lan 1 000 och 1 500 kr. Av kvinnorna 
hade nästan hälften men av männen 
endast något mer än tiondelen under 
1 500 kr .sammanräknad nettoinkomst. 
Av männen voro två tredjedelar gifta 
och en fjärdedel änklingar, medan av 
kvinnorna endast en fjärdedel voro 
gifta och drygt hälften änkor; här 
måste dock erinras om vad som förut 
nämnts om gifta kvinnliga folkpensio
närer. 

Av tab. 22 och tab. AB framgår hur 
stor del av folkpensionärerna, som ha
de andra förvärvskällor. Ungefär hälf
ten hade inkomst av kapital, en tredje
del hade annan pension och en femte
del annan fastighet. De, som hade över 
2 000 kr i folkpension och således utom 
allmän folkpension även hade olika slag 
av tillägg, t. ex. bostadstillägg, hade i 
relativt liten utsträckning andra för
värvskällor; dock hade en fjärdedel av 
dem inkomst av annan pension och 
nästan lika många inkomst av kapital. 
Troligen påverkas dock dessa tal av att 
folkpensionärer, som haft andra för
värvskällor, torde ha redovisats full
ständigare än personer med enbart 
folkpension. 

I tab. 22, AA och AB redovisas även 
andra pensionärer än folkpensionärer. 
Fullständigheten av dessa uppgifter 
kan icke lika lätt kontrolleras som be-
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Tab. AA. Pensionärernas procentuella fördelning efter olika grunder 
Pensioners: percentage distribution according to various bases 

1 Med annan pension avses dels annan med både folkpension och annan pension ha 
pension än folkpension, dels livränta, undan- inräknats i båda grupperna, 
tagsförmån, periodiskt understöd o. d. Personer 

träffande uppgifterna om folkpensionä
rer. De bland dessa andra pensionärer, 
som kunna anses vara pensionärer i 
egentlig mening, torde emellertid vara 

tämligen fullständigt redovisade, eme
dan myndigheter, kassor, firmor etc. 
insända uppgifter härom till taxerings
myndigheterna. Däremot kan man knap-
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past vänta, att exempelvis undantags
förmåner och periodiska understöt) re
dovisas lika fullständigt, även om det 
varit i utbetalarens intresse att i sin 
deklaration göra avdrag härför. 

Hela det redovisade antalet andni 
pensionärer än folkpensionärer utgjor
de 308 000. Deras fördelning efter kön, 
ålder och civilstånd framgår av följan
de sammanställning, som även visar 
dessa pensionärers procentuella andol 
av hela befolkningen vid 1951 års slut. 

I den lägsta åldersgruppen äro pro
centtalen låga utom för förut gifta kvin
nor. Det torde här i stor utsträckning 
vara fråga om underhåll, som frånskil
da kvinnor erhållit av den förutvaran
de maken; i övrigt förekomma i denna 
åldersgrupp bl. a. sjukpensioner, var
jämte en del yngre personer, exempel
vis studerande, fått bidrag av anhöriga 
eller andra personer. I den mellersta 
åldersgruppen finnes däremot ett stort 
antal verkliga pensionärer; pensions
åldern infaller för nästan alla inom det 
åldersintervall, som motsvarar denna 
grupp. De personer åter, som tillhöra den 

äldsta åldersgruppen, ha nästan alltid 
hunnit få pension, i den mån de varit 
berättigade till sådan. De låga talen för 
gifta kvinnor i denna grupp äro natur
liga på grund av det stora antalet gifta 
kvinnor, som sedan sitt giftermål an
tingen icke haft förvärvsarbete eller 
endast haft tillfälligt dylikt och således 
icke kunnat erhålla någon pension. 

Tab. AA visar, att pensionerna i stor 
utsträckning voro låga. För 42 % av 
dessa pensionärer utgjorde pensionen 
mindre än 1 000 kr, och knappt 10 r,c 
hade mer än (i 000 i pension. I stor ut
sträckning synas dock pensionärerna 
ha haft även andra inkomstkällor, som 
väsentligt ökat deras inkomster. Endast 
•l r/'c hade sålunda mindre än 1 000 kr 
sammanräknad nettoinkomst, och 35 % 
hade över 6 000 kr dylik inkomst. Av 
männen voro 70 % gifta, medan av-
kvinnorna de flesta voro änkor. Tjänste
männen ocli arbetarna upptogo ungefär 
lika stora andelar av pensionärerna; 
för ett stort antal pensionärer var dock 
yrkesställningen okänd. 

Tab. AB visar, att mer än halva an
talet personer med annan pension hade 
inkomst av kapital. Ju högre inkomsten 
av pension var, desto större var det 
antal pensionärer, som hade kapitalin
komster. I de fall, där pensionen över
steg 15 000 kr, hade icke mindre än 
91 c/r kapital. Hälften av personerna 
med annan pension än folkpension ha
de även inkomst av folkpension, och 
drygt femtedelen hade inkomst av an
nan fastighet. 

Hur de personer, som hade både folk
pension och annan pension,fördelade sig 
efter dessa pensioners storlek i kombina
tion, framgår av tab. 23, där skillnad 
göres mellan personer med enbart pen
sion och sådana, som även h'aft andra 
förvärvskällor; den senare gruppen är 
mer än dubbelt så stor som den förra. I 
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Tab. AB. Pensionärer med andra förvärvskällor1 

Pensioners with other sources of income 

1 Alt talen vid summering i horisontell led 
icke utgöra 100, beror dels på att personer utan 
andra förvärvskällor ej ingå, dels på att personer 
med flera förvärvskällor ingå i flera kolumner. 
— 2 Härmed avses tjänst, av vilken inkomsten 

varit av sådan storlek att personer hänförts till 
någon av de i den förvärvsarbetande befolk
ningen ingående grupperna tjänstemän och 
arbetare. — ' Se not till tab. AA. 

tab. AC meddelas för personer med bå
de folkpension och annan pension den 
procentuella fördelningen efter folkpen
sion och annan pension i kombination. 
Något direkt samband mellan pensions
beloppens storlek i ena och andra hän
seendet kan icke spåras. 

Fördelningen av personer, som haft 
inkomst av både pension och kapital, 
efter pensionens och kapitalinkomstens 

storlek i kombination meddelas i tab. 24, 
där personer med enbart pension och 
kapital särskilts från dem, som även 
haft andra förvärvskällor. I tab. AD 
lämnas för dessa personer uppgift om 
motsvarande procentuella fördelningar. 
Den behovsprövade delen av folkpen
sionen beror till sin storlek på före
komsten av andra förvärvskällor och 
således bl. a. av kapitalinkomstens stor-
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Tab. AC. Pensionärer med både folkpension och annan pension 
Pensioners with both an old-age pension and other pension 

1 Med annan pension avses dels annan pension iin folkpension, dels livränta, undantagsför
mån, periodiskt understöd o. d. 

lek; högre folkpensionsbelopp än grund
pensionen förekomma därför icke för 
personer med hög kapitalinkomst. Mel
lan storleken av inkomsten av annan 
pension och av kapital synes enligt ta
bellen ett tydligt samband finnas, även 
om avvikelser i detta avseende före
komma. 

För att kunna göra en jämförelse 
mellan antalet pensionärer åren 1945 
och 1951 måste man för sistnämnda år 
sammanräkna antalet folkpensionärer 
och antalet andra pensionärer och där
efter fråndraga antalet personer, som 
haft båda slagen av pension. Beräknat 

på dylikt sätt blir antalet manliga pen
sionärer 324 000 och antalet kvinnliga 
313 000. Då år 1945 endast 192 000 män 
och 133 000 kvinnor redovisades såsom 
pensionärer, har en mycket kraftig ök
ning av pensionärernas antal skett, ök
ningen torde till stor del sammanhänga 
med folkpensioneringsreformen; de äld
re obetydliga pensionerna torde näm
ligen knappast ha deklarerats i samma 
utsträckning som det nuvarande slaget 
av folkpensioner. Därtill kommer, att 
allt större befolkningsgrupper kommit 
i åtnjutande av rätt till tjänste- och 
familjepension. 
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Tab. AD. Pensionärer med kapital 
Pensioners with capital 

1 Personer med förlust av kapital ingå ej. — s Se not till tab. AA. 

Tillfällig förvärvsverksamhet. Såsom 
tillfällig förvärvsverksamhet räknas en
ligt deklarationsformuläret (förutom 
realisations- och lotterivinster och in
täkter genom restitution, avkortning 
och avskrivning av vissa skatter, vil
ka intäkter emellertid här ej medta-

gits) intäkter av tillfälligt bedriven 
vetenskaplig, litterär, konstnärlig o. d. 
verksamhet, av tillfälliga uppdrag så
som uppdrag att förrätta bouppteck
ning, auktion, värdering m. m., även
som av annan jämförlig, inkomstgivan-
de verksamhet av tillfällig natur. Vid 
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1945 års folkräkning sammanfördes till
fällig förvärvsverksamhet med tjänst, 
men det har ansetts vara av intresse 
att denna gång särskilja dessa båda 
förvärvskällor. Att gränsdragningen 
emellan dem ofta är svår att göra, har 
förut framhållits; härtill kommer, att 
även gränsdragningen mellan tillfällig 
förvärvsverksamhet och rörelse i mänga 
fall är en omdömessak. 

Uppgifter om tillfällig förvärvsverk
samhet finnas förutom i de allmänna 
tabellerna 6—10 även i tab. 11—12. En 
sammanställning av vissa tal, som grun
da sig på uppgifterna i tab. 11—12, fin
nes i tab. AE. 

Sammanlagt hade 117 000 personer 
inkomst av tillfällig förvärvsverksam
het, varav icke mindre än 114 000 hade 
dylik inkomst i kombination med andra 
förvärvskällor. Vanligast var därvid 
kombination med tjänst. Nästan hälf
ten av de personer, som hade inkomst 
av tillfällig förvärvsverksamhet, utgjor
des av tjänstemän; företagarna, arbetar
na och den ej förvärvsarbetande be
folkningen omfattade vardera omkring 
en sjättedel. Medianinkomsterna voro 
genomgående låga. Att ett samband 
finnes mellan medianinkomsten av till
fällig förvärvsverksamhet och den sam
manräknade nettoinkomsten, framgår 
av tabellen. Icke ens i den högsta in
komstklassen (minst 30 000 kr samman
räknad nettoinkomst) uppgick dock 
medianinkomsten av tillfällig förvärvs
verksamhet till mer än 875 kr. 

Förlust av tillfällig förvärvsverksam
het förekom endast i mycket obetydlig 
utsträckning. 

Kapital. Uppgifter om kapital som 
förvärvskälla finnas i tab. 6—12, av 
vilka tab. 7, 8 och 11 även innehålla 
speciella uppgifter om inkomst genom 
utdelning på svenska aktier. Därjämte 

finnas i tab. 24 uppgifter om pensionä
rer med kapitalinkomster. Sistnämnda 
tabell samt de allmänna tabellerna G— 
10 ha redan tidigare behandlats. 

I tab. AF ha en del uppgifter sam
manställts, som grunda sig på tab. 11— 
12. Antalet personer med inkomst av 
kapital utgjorde ej mindre än 1 190 000. 
Därtill kommo 113 000 personer med 
förlust av kapital. Sistnämnda grupp 
utgöres av personer, som antingen re
dovisat större avdrag på kapitalinkomst 
än det sammanlagda beloppet av dessa 
inkomster eller också endast haft dy
lika avdrag men inga inkomster av 
kapital. Avdragen äro dels förvaltnings
kostnader, dels sådan gäldränta, som 
icke har samband med annan förvärvs
källa, såsom jordbruksfastighet, annan 
fastighet eller rörelse. Bl. a. ingå här 
personer med studielån och liknande. 
För 95 % av dessa personer understeg 
förlusten av kapital 1 000 kr. Median-
förlusten utgjorde 285 kr. 

Av dem, som haft inkomst av kapi
tal, voro 790 000 män och 400 000 kvin
nor, varav 112 000 gifta kvinnor. En
dast 36 000 personer hade inkomst av 
enbart kapital, medan alla de övriga 
även hade andra förvärvskällor. Sär
skilt vanlig var kombination med tjänst; 
icke mindre än 543 000 personer redo
visade en dylik kombination. Därnäst 
kom kombination med annan fastighet 
+ tjänst (215 000), jordbruksfastighet 
-f- tjänst (101 000) samt jordbruksfastig
het (98 000). Medan av de personer, 
som hade inkomst av enbart kapital, 
30 % hade minst 1 000 kr i kapitalin
komst, var motsvarande procenttal för 
personer med även andra förvärvskäl
lor endast 8 %. Med stigande samman
räknad nettoinkomst ökades procentu
ellt antalet personer med hög kapitalin
komst. Av personer med minst 30 000 
kr inkomst, vilka hade inkomst av kapi-

6—2028 55 
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Tab. AE. Inkomsttagare med tillfällig förvärvsverksamhet som förvärvskälla enbart eller i för
ening med andra förvärvskällor 
Income earners with temporary economic activity as their sole source of income or in conjunction 
with other sources of income 

1 Personer med andra kombinationer inräknade. 
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Tab. AF. Inkomsttagare med kapital som förvärvskälla enbart eller i förening med andra för
värvskällor 
Income earners with capital as their sole source of income or in conjunction with other sources of income 

1 Personer med andra kombinationer inräknade. 

tal i kombination med andra förvärvs
källor, hade 54 CU över 1 000 kr kapi
talinkomst och nästan 17 % minst 10 000 
kr dylik inkomst. 

Medianinkomsten av kapital för per
soner med enbart kapitalinkomst var 

413 kr och för personer med även 
andra förvärvskällor 301 kr. For per
soner, tillhörande sistnämnda grupp, 
med minst 30 000 kr sammanräknad 
nettoinkomst var medianinkomsten av 
kapital 1 238 kr. 
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Kapitalinkomsterna äro av två hu
vudtyper, nämligen räntor och utdel
ningar. Räntorna utgöras av räntor på 
bankmedel, obligationer, fordringar mot 
säkerhet i inteckning och andra ute
stående fordringar. Utdelningarna ut
göras av utdelning på svenska aktier 
och andelar i svenska ekonomiska för
eningar samt på andelar i utländska bo
lag. Av utdelningarna ha de, som gälla 
svenska aktier, det största intresset, 
flit ha räknats aktier i alla svenska 
aktiebolag, även sådana bolag, som ha 
aktiebolags form men i realiteten kunna 
likställas med handelsbolag och enkla 
bolag. 

I tab. AG lämnas en del uppgifter om 
personer med inkomst av svenska 
aktier, vilka uppgifter grunda sig på 
tab. 11. Sammanlagt ha 160 000 per
soner haft inkomst av aktier. Av dessa 
voro 67 000 kvinnor, varav 24 000 gifta. 
Icke mindre än 47 000 personer till
hörde kombinationen kapital + tjänst 
och 29 000 kapital + annan fastighet -)-
tjänst, medan endast 15 000 hade enbart 
kapital. Medianinkomsten av aktier var 
329 kr för personer med inkomst av 
enbart kapital och 183 kr för övriga 
personer. Förhållandevis hög (439 kr) 
var den för personer med kapital + an
nan fastighet. 

I tab. 7 finnas uppgifter om per
soner med utdelning på svenska aktier, 
fördelade efter sammanräknad netto
inkomst, samt motsvarande inkomstbe
lopp av dylik utdelning. I tab. AH med
delas en del tal, som bygga på tab. 7. 

Av tab. AH framgår bl. a., att 42 % 
av de personer, som hade inkomst av 
aktier, voro kvinnor, samt att 37 % voro 
bosatta på landsbygden. Av det totala 
inkomstbeloppet av aktieutdelningar be
löpte nästan 47 % på kvinnor men en
dast 20 % på personer, som bodde på 
landsbygden. Den genomsnittliga in

komsten var, såsom framgår av tabel
lens sista kolumn, 1 385 kr för män och 
1 676 kr för kvinnor; för båda könen 
var den högre för städerna än för lands
bygden. Av hela antalet manliga in
komsttagare hade 3,6 % aktier och av 
de kvinnliga 4,5 %. Av männens totala 
inkomstbelopp av alla förvärvskällor 
tillsammans utgjorde aktieutdelningar
na endast 0,7 %, medan för kvinnorna 
motsvarande tal var något högre eller 
2,3 7c 

Av tabellen framgår vidare, att utom 
i lägre inkomstklasser den relativa 
andelen personer med inkomst av aktier 
starkt ökades vid stigande sammanräk
nad nettoinkomst i förhållande såväl 
till antalet personer med kapital som 
till hela antalet inkomsttagare inom 
resp. inkomstklass. Även för inkomst
beloppen förekom en motsvarande ök
ning av talen vid stigande sammanräk
nad nettoinkomst. Ännu kraftigare var, 
såsom tabellens sista kolumn visar, ök
ningen av den genomsnittliga inkoms
ten av aktier; även i detta fall måste 
dock de lägsta inkomstklasserna undan
tagas. 

I tab. 8 ha personer med inkomst av 
aktier fördelats efter yrke. I tab. Al 
meddelas en del tal, som grunda sig på 
denna fördelning. 

Av personer med inkomst av aktier 
voro 27 % företagare, 30 % tjänstemän, 
7 7c arbetare och 36 % ej förvärvsar
betande befolkning. Av de olika närings
grenarna hade handel det största an
talet förvärvsarbetande personer med 
aktier. Av hela antalet personer med 
kapital som förvärvskälla hade 12 % 
inkomst av aktier; motsvarande pro
centtal var för företagarna 14, för 
tjänstemännen 15, för arbetarna 3 och 
för ej förvärvsarbetande 21. Om där
emot antalet personer med inkomst av 
aktier sättes i procent av hela antalet 
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Tab. AG. Inkomsttagare med aktier som förvärvskälla enbart eller i förening med andra för
värvskällor 
Income earners with shares as their sole source of income or in conjunction with other sources of income 

1 Personer med andra kombinationer inräknade. 

inkomsttagare, visar det sig, att endast 
4 % hade aktieinkomster; motsvarande 
procenttal för de fyra ovannämnda 
yrkesgrupperna voro resp. 7, 5, 1 och 
10. 

Den sista kolumnen av tabellen visar, 
att den genomsnittliga inkomsten av 
aktier per person var betydligt större 
för tjänstemännen än för företagarna, 
vilka i sin tur hade avsevärt större 
dylik inkomst än arbetarna. Denna ord
ningsföljd mellan de tre yrkesställnings-
grupperna gäller även var och en av 
näringsgrenarna med undantag av of
fentliga tjänster, där den numeriskt 
obetydliga företagargruppen hade högre 

genomsnittlig inkomst av aktier än 
tjänstemännen. Ännu högre dylik in
komst än tjänstemännen hade den ej 
förvärvsarbetande befolkningen. Den 
stora olikheten mellan yrkesgrupperna 
i avseende på genomsnittlig inkomst av 
aktier är orsaken till att inkomstbelop
pens fördelning på dessa grupper är 
betydligt mera ojämn än inkomsttagar
nas. Icke mindre än 53 % av den to
tala inkomsten av aktier tillhörde ej 
förvärvsarbetande befolkning och 31 % 
tjänstemän, medan företagarnas motsva
rande tal var 15 % och arbetarnas 
blott 1 %. 

Att tjänstemännen ha högre genom-



70° 

Tab. AH. Inkomsttagare med aktier som förvärvskälla efter sammanräknad nettoinkomst 
Income earners with shares as their source of income by aggregate net income 

1 Personer med förlust inräknade. — 2 För
lustbelopp fråndragna. Att taleri i några fall 
överstiga 100, beror på att avdrag för räntor 

m. m. varit så stora att nettoinkomsten av kapi
tal understigit inkomsten av aktier. — s För
lustbelopp fråndragna. 

snittlig inkomst av aktier än företa
garna, sammanhänger bl. a. med att 
direktörer och andra högre befattnings
havare i aktiebolag, där de äga samtliga 
aktier eller en stor del därav, räknas 

såsom tjänstemän, medan företagargrup
pen huvudsakligen består av personer, 
som ej driva sin verksamhet i bolags
form, d. v. s. i främsta rummet små
företagare. 
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Tab. AI. Inkomsttagare med aktier som förvärvskälla efter yrke 
Income earners with shares as their source of income by occupation 

1 Personer med förlust inräknade. — 2 Förlustbelopp fråndragna. — ' Häri ingå även huvudgrupperna 
husligt arbete och ospecificerad verksamhet. 
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V. ALLMÄNNA AVDRAG 

Allmän översikt. På deklarations
blanketten upptagas förutom olika in
komstposter även de avdrag, som få 
göras, innan det belopp, på vilket skat
terna beräknas, fastställes. Förutom så
dana avdrag, som förekomma under 
varje förvärvskälla, dels på huvudblan-
ketten och dels på bilagorna, upptagas 
åtta typer av allmänna avdrag. Två av 
dessa avse underskott å förvärvskälla. 
Dessa avdrag göras redan innan den 
sammanräknade nettoinkomsten beräk
nas, och de ha i det föregående redan 
behandlats i samband med redogörel
sen för de olika förvärvskällorna. De 
övriga sex typerna av allmänna avdrag 
äro följande: 3. Kommunalskatt samt 
landstings- och tingshusmedel; denna 
typ av avdrag förekommer endast vid 
taxering till statlig inkomstskatt, medan 
övriga typer förekomma även vid taxe
ring till kommunal inkomstskatt. 4. Peri
odiskt understöd o. d. 5. Avgifter till 
folkpensioneringen (obligatoriska och 
frivilliga). 6. Avgifter för pensionsför
säkring. 7. Premier och andra avgifter 
för vissa andra slag av försäkringar. 8. 
Särskilda avdrag för gift förvärvsarbe
tande kvinna (olika vid taxering till 
statlig och kommunal inkomstskatt) . 
Dessutom förekommer det fall, där den 
ene av två makar har haft sammanräk
nad nettoinkomst men den andre un
derskott, varvid den senares underskott 
får upptagas i den förres deklaration; 
detta fall har dock behandlats i det 
föregående. Det bör framhållas, att all
männa avdrag, vilka göras av dekla
ranten, icke böra förväxlas med orts
avdrag och avdrag för ömmande om
ständigheter, vilka göras av taxerings
myndigheterna. 

Av de ovan nämnda sex typerna av 
allmänna avdrag ha en del icke ansetts 
böra här behandlas. Detta gäller först 
och främst avdraget för skatter (3). Då 
varken statlig inkomstskatt eller statlig 
förmögenhetsskatt ingå häri , kunna upp
gifterna icke giva något samlat mått 
på skattetrycket för olika befolknings
grupper. Det har vidare ej ansetts nöd
vändigt att behandla de obligatoriska 
folkpensionsavgifterna (ingå i 5) . Av
dragen för gift kvinna (8), vilka på 
grund av sin konstruktion icke kunna 
bidraga till ökad kännedom om hust
rurnas förvärvsarbete, ha även uteslu
tits. 

De återstående allmänna avdragen, 
vilka här skola behandlas, äro således 
följande: periodiskt understöd o. d. (4) , 
avgifter för pensionsförsäkring (6) med 
inräknande av frivilliga avgifter till 
folkpensioneringen (ingå i 5) samt slut
ligen avgifter för annan försäkring (7). 

Periodiskt understöd o. d. Vid dekla
ration får avdrag göras för periodiskt 
understöd eller l iknande periodisk ut
betalning såsom legat, underhåll åt 
hemskild eller frånskild maka o. s. v., 
dock ej vad som utgått till person i 
givarens hushåll och ej heller (där un
derstödet icke utgjort skadestånd) vad 
som utgått till annans undervisning 
eller uppfostran. Uppgifter om per
soner med dylika avdrag finnas i tab. 
25 samt i de tre första kolumnerna av 
tab. AJ och tab. AK. 

Antalet personer med avdrag för 
periodiskt understöd utgjorde 45 000, 
vilket endast är något mer än 1 % av 
samtliga inkomsttagare. Då underhåll 
ål hemskild eller frånskild maka här 
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Tab. AJ. Personer med allmänna avdrag1 

Persons with general tax allowances 

1 Personer med flera slag av allmänna av
drag ha inräknats i var och en av motsvarande 
grupper. — 2 Obligatoriska avgifter till pensions
försäkringen ej inräknade. — 3 För samboende 
makar ha bådas avdrag för annan försäkring 
redovisats på mannen. — 4 För gifta sam
boende män 400 kr samt för övriga personer 

200 kr. — 6 inom samma befolkningsgrupp. 
— 8 Beträffande avdrag för annan försäkring 
än pensionsförsäkring avses här samboende 
gifta män. — ' Beträffande avdrag för annan 
försäkring än pensionsförsäkring ha de ej sam
boende gifta inräknats bland ogifta och förut 
gifta. 

medräknats, är det naturligt, att gifta och 
förut gifta män voro förhållandevis tal
rika bland dessa personer. Av de förut 

gifta männen hade sålunda 3,7 % och 
av de gifta männen 1,6 % avdrag för 
periodiskt understöd, medan bland de 
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Tab. AK. Procentuell fördelning av personer med avdrag för periodiskt understöd o. d. samt för 
pensionsförsäkring1 

Percentage distribution of persons with tax allowances for permanent assistance, etc. and for 
pensions insurance 

1 Personer med avdrag både för periodiskt understöd o. d. och för pensionsförsäkring ha in
räknats i båda grupperna. —- 2 Obligatoriska avgifter till folkpensioneringen éj inräknade. 

ogifta männen och bland kvinnor till
hörande olika civilstånd talen rörde 
sig mellan 0,5 och 0,7 r/c Tjänstemän 
hade förhållandevis oftare dylikt avdrag 
än andra befolkningsgrupper, men av
dragens medianbelopp voro högre för 

ej förvärvsarbetande och för företagare. 
Vad åldersgrupperna beträffar, hade 
personer i åldrarna mellan 30 och 50 
år oftast avdrag, men medianbeloppen 
voro högst för den äldsta gruppen. Vi
dare framgår, att såväl det relativa an-
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talet personer med avdrag för perio
diskt understöd som medianbeloppen 
av avdragen oavbrutet stiga vid ökad 
sammanräknad nettoinkomst. 

Några större förändringar beträffan
de antalet personer med avdrag för 
periodiskt understöd har icke skett 
sedan år 1945. Även sistnämnda år var 
nämligen antalet dylika personer 45 000. 
Fördelningen på kön och civilstånd var 
då följande: gifta män 27 000, ogifta 
män 4 000, förut gifta män 3 000, gifta 
kvinnor 4 000, ogifta kvinnor 5 000 samt 
förut gifta kvinnor 2 000. En jämförel
se mellan dessa tal och motsvarande tal 
i tab. AJ ger vid handen, att förskjut
ningarna äro tämligen obetydliga. Där
emot ha avdragens medianbelopp ökats 
fastän icke i samma grad för de olika 
civilståndsgrupperna, såsom framgår av 
följande sammanställning: 

För ogifta kvinnor och gifta män ha 
beloppen ungefär fördubblats, och för 
gifta kvinnor ha de ökats med drygt 
50 %, medan ökningarna för övriga 
grupper äro mera obetydliga. 

Tab. AK visar, hur personer med av
drag för periodiskt understöd pro
centuellt fördelade sig dels efter av
dragets storlek, dels på olika befolk
ningsgrupper av skilda slag. För 65 '/r 
av dessa personer understego avdragen 

1 000 kr, och för 40 ','< voro de lägre 
än 500 kr. Endast 2 9f av de manliga 
men icke mindre än 23 r'< av de kvinn
liga understödsgivarna hade lägre in
komst än 4 000 kr; sistnämnda höga 
procenttal torde dock sammanhänga 
med att nästan hälften av kvinnorna 
voro gifta, varför makens inkomst kan 
ha tagits i anspråk för detta ändamål. 

Pensionsförsäkring. Såsom förut har 
nämnts, upptagas bland allmänna av
drag på deklarationsblanketten avgifter, 
som erlagts för pensionsförsäkring. Här 
medräknas även pensionsförsäkring, 
som äges av uppgiftslämnarens make 
eller omyndiga barn. Förutom de pen
sionsavgifter, som upptagas under »all
männa avdrag», kunna dylika avgifter 
i vissa fall finnas redovisade såsom av
drag under rubriken »inkomst av 
tjänst». För att göra redogörelsen så 
fullständig som möjligt, har det ansetts 
lämpligt att här även inräkna de avdrag 
för pensionsförsäkring, som upptagits 
under »inkomst av tjänst», ehuru dessa 
avdrag icke på deklarationsblanketten 
upptagas under »allmänna avdrag». 
Därjämte har inräknats frivilliga av
gifter till folkpensioneringen, efter
som dessa avgifter kunna likställas med 
andra pensionsförsäkringsavgifter. 

Uppgifter om avdrag för pensionsför
säkring finnas i tab. 26, AJ och AK. 
Antalet personer med dylika avdrag ut
gjorde 144 000, av vilka 103 000 voro 
gifta män. Av de gifta manliga inkomst
tagarna hade 6 % avdrag för pensions
försäkring, medan motsvarande tal för 
de övriga civilståndsgrupperna utgjor
de omkring 1—2 °fc. Av tjänstemännen 
hade 8 c/r, av företagarna 6 % men av 
arbetarna mindre än 2 % avdrag för 
pensionsförsäkring. Företagarnas me
dianbelopp voro nästan dubbelt så 
höga som tjänstemännens, vilka i sin 
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tur hade dubbelt så höga belopp som 
arbetarna. Vidare framgår av tab. AJ, 
alt både det relativa antalet personer 
med avdrag för pensionsförsäkring och 
medianbeloppen av dessa avdrag kraf
tigt ökade med stigande inkomst. 

Av tab. AK framgår, att beloppen i 
tre fjärdedelar av fallen understego 
1 000 kr och i drygt halva antalet fall 
500 kr. Av männen hade 4 ','c men av-
kvinnorna 15 % mindre än 4 000 kr in
komst. Hälften av männen och två 
tredjedelar av kvinnorna voro tjänste
män. 

Någon fullt riktig jämförelse med år 
1945 kan icke göras, emedan frivilliga 
avgifter till folkpensioneringen då icke 
medräknades. Trots att 1945 års tal 
därigenom bli något för låga i jämförel
se med 1951 års, visar det sig emeller
tid, att betydligt fler personer med av
drag för pensionsförsäkring redovisa
des 1945 än 1951. Förstnämnda år 
funnos 253 000 personer med dylikt 
avdrag, varav 179 000 män och 74 000 
kvinnor, medan motsvarande tal för år 
1951 voro resp. 144 000, 122 000 och 
22 000. Orsakerna till denna nedgång 
kunna vara flera. Det kan bl. a. näm
nas, att statstjänstemannen vid tidpunk
ten för 1945 års folkräkning måste er
lägga vissa avgifter för sina blivande 
tjänste- och familjepensioner, vilket 
skedde genom löneavdrag, medan år 
1951 löneskalan var konstruerad på ett 
sådant sätt, att lönerna utgjorde netto
löner, på vilka inga avdrag för pen
sionering gjordes. Även för andra grup
per torde en liknande förändring i 
lönesystemet ha skett. De här anförda 
siffrorna ge därför ingen upplysning 
om tjänstepensioneringens omfattning. 
Möjligtvis kan man dessutom tänka sig, 
att den förbättrade folkpensioneringen 
medfört, att färre personer själva ord
nat sin pensioneringsfråga. 

Annan försäkring. I motsats till av
gifter för pensionsförsäkring, som helt 
fä avdragas vid deklaration, få premier 
och avgifter för andra försäkringar en
dast till en del avdragas. Det avdrag
bara beloppet var nämligen vid folk
räkningstidpunkten begränsat till högst 
200 kr; för samboende makar fick av
draget dock uppgå till sammanlagt 400 
kr. De försäkringsformer, för vilka 
dylika begränsade avdrag få göras, äro 
följande: kapitalförsäkring (annan liv
försäkring än pensionsförsäkring), ar
betslöshetsförsäkring, sjukförsäkring, 
olycksfallsförsäkring samt avgift till 
sjukkassa för begravningshjälp. För
säkringar, som ägas av uppgiftslämna-
rens make och omyndiga barn, ingå 
bland de försäkringar, för vilka pre
mier äro avdragsgilla i detta samman
hang. 

Uppgifter om personer med dylika 
avdrag lämnas i tab. 27. I de fall, där 
de verkliga utgifterna för försäkrings
premier överstigit de för avdrag med
givna maximibeloppen, avser tabellen 
dessa maximibelopp. Eftersom sambo
ende makar tillsammans ha rätt till 
400 kr avdrag, medan övriga personer 
ha rätt till 200 kr per person, har det 
ansetts lämpligast att i tab. 27 alltid 
föra samboende makars avdrag helt på 
mannen. För att samboende makar 
genomgående skola kunna särskiljas från 
andra personer, har tab. 27 uppdelats 
i tre tabellavdelningar, nämligen: 1) 
gifta samboende män (där även hust
runs avdrag redovisas), 2) övriga män 
(ogifta, förut gifta och ej samboende 
gifta), 3) kvinnor (ogifta, förut gifta 
och ej samboende gifta; gifta kvinnor 
redovisas däremot ej, eftersom avdraget 
redovisats på mannen) . För gifta sam
boende män särskiljas tre fall, nämligen 
där avdraget understigit 200 kr, där 
det uppgått till minst 200 kr men 
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understigit maximibeloppet 400 kr samt 
där det uppgått till jämnt sistnämnda 
belopp. För övriga personer särskiljas 
endast två fall, nämligen där avdraget 
understigit maximibeloppet 200 kr och 
där det uppgått till jämnt detta belopp. 

Vissa uppgifter om personer med av
drag för annan försäkring än pensions
försäkring ha sammanställts i de fem 
sista kolumnerna av tab. AJ. Utom för 
samtliga personer med dylika avdrag 
lämnas särskilda uppgifter för personer 
med maximibelopp. Sammanlagt hade 
icke mindre än 2 780 000 personer av
drag för annan försäkring än pensions
försäkring, vilket utgör mer än två 
tredjedelar av alla inkomsttagare. En
dast 274 000 eller ungefär en tiondel av 
personerna med dylika avdrag hade 
emellertid avdrag, som uppgingo till 
maximibelopp. Avdrag för försäkrings
premier var vanligare för tjänstemän 
än för arbetare och likaledes vanligare 
för arbetare än för företagare, men 
skillnaderna mellan talen äro tämligen 
små. Av de ej förvärvsarbetande in
komsttagarna, som i stor utsträckning 
tillhörde de äldre åldersgrupperna, re
dovisade endast 30 % avdrag. Den pro
centuella andelen personer med avdrag 
visar ökning med stigande inkomst upp 
till 15 000 kr men därefter minskning. 
Förhållandevis talrikast voro personer 
med avdrag i åldrarna mellan 30 och 
50 år. 

Medianavdragen voro relativt låga, 
vilket är naturligt, då endast omkring 
tiondelen av ifrågavarande personer 
hade avdrag, som uppnått maximibe
loppen. Medianbeloppen visa oavbru
ten ökning vid stigande inkomst. Att 
de voro högst för gifta samboende män 
är förklarligt, eftersom båda makarnas 
avdrag sammanslagits. 

Tab. AL visar, hur personer med av
drag för annan försäkring än pensions-

fursäkring procentuellt fördelade sig 
efter inkomst, födelseår och yrkesställ
ning. Fjärdedelen av samtliga personer 
med dylika avdrag men endast 8 ch av 
personer med maximibelopp hade 
mindre än 4 000 kr sammanräknad in
komst. Av kvinnorna med avdrag hade 
mer än hälften lägre inkomst än 4 000 
kr, medan av männen 9 % av de gifta 
och 35 % av de övriga hade inkomst 
understigande nyssnämnda belopp. Av 
kvinnorna var nästan hälften och av de 
ej gifta männen mer än hälften under 
30 år gamla, medan av de gifta männen 
endast 11 7c voro yngre än 30 år. Av 
de gifta männen var hälften och av 
övriga män två tredjedelar arbetare, 
medan bland kvinnorna tjänstemännen 
voro fler än arbetarna. 

Förändringarna mellan åren 1945 och 
1951 beträffande personer med avdrag 
för avgifter för annan försäkring än 
pensionsförsäkring framgå av efterföl
jande sammanställning, som lämnar 
uppgift dels om antalet personer med 
dylika avdrag i procent av samtliga 
inkomsttagare inom samma yrkesgrupp, 
dels om avdragens medianbelopp. 

Tablån visar, att det procentuella 
antalet personer med avdrag för annan 
försäkring än pensionsförsäkring har 
minskats. Ett undantag utgör dock före
tagarna. Möjligen kan man av talen i 
tablån draga den slutsatsen, att tjänste
männen och arbetarna på grund av 
vissa förbättringar beträffande arbets
löshets-, sjukvårds- och olycksfallsför-
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Tab. AL. Procentuell fördelning av personer med avdrag för annan försäkring än pensionsför
säkring 
Percentage distribution of persons with tax allowances for insurance other than pensions insurance 

1 För gifta samboende män 400 kr samt för 
övriga personer 200 kr. — 2 För samboende 
makar ha bådas avdrag redovisats på mannen. 

— 3 Gifta samboende kvinnor ingå ej här, 
emedan deras avdrag redovisats på mannen. 

maner i mindre utsträckning än förut 
själva sörjt för dylik försäkring; att de 
i ökad utsträckning blivit tillförsäkrade 
rätt till änkepensioner och att folkpen
sionen ökats kan därjämte möjligen ha 
minskat intresset för livförsäkringar. 
För företagargruppen, som ju icke har 
haft tillgång till dylika förmåner, synes 
däremot antalet försäkrade ha ökats. 

Den ej förvärvsarbetande befolkningens 
heterogena sammansättning försvårar 
alla slutsatser om orsaken till det mins
kade antalet försäkrade inom denna 
grupp. 

Avdragens medianbelopp har för var 
och en av de i tablån upptagna yrkes
grupperna stigit sedan år 1945. 
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TABELLER 

I tabellerna meddelade siffror angåen
de personer med minst 50 000 kr sam
manräknad nettoinkomst ha erhållits 
från en totalundersökning rörande dy
lika personer och ange det faktiska an
talet sådana personer. För övriga per
soner avse de meddelade siffrorna vis
serligen också totalantalet, men dessa 
siffror ha erhållits genom uppskrivning 
av de vid en urvalsundersökning er
hållna talen. Denna urvalsundersökning 
omfattar för personer med 10 000— 
50 000 kr inkomst sådana, som äro 
födda den 15:e i någon månad, och för 
personer med mindre än 10 000 kr in
komst sådana, som äro födda den 15 :e 
i mars, juni, september och december 
månader. I fråga om hustrur gäller dock 
att de hänförts till den av dessa tre 
delmassor, som mannen tillhör. De båda 
urvalsgrupperna ha omförts till samma 
urvalskvot genom att talen för de i 
nyssnämnda månader födda personerna 

med mindre än 10 000 kr inkomst multi
plicerats med 3. 

Vid uppskrivningen har hänsyn tagits 
ej endast till i urvalet ingående perso
ner utan även till skönstaxerade och 
andra personer, för vilka deklaration ej 
funnits eller kunnat erhållas. Beräkning
arna vid uppskrivningen äro något olika 
i olika tabeller och grunda sig i tab . 
1—5 på uttrycket 30,4 n" + l,0 n< för 
både antal och belopp, medan motsva
rande uttryck i tab . 6—27 är 32,0 n" + 
1,0 nt för antal och 31,7 n " + l , 0 n> för 
belopp, där n« betecknar det antal, som 
i varje särskilt fall redovisas i urvals
undersökningen, och n< motsvarande tal 
i totalundersökningen. Se vidare härom 
i texten, sid. (>° ff. 

Om de uppskrivna talen gäller att de 
liksom alla dylika i viss mån äro osäk
ra, och särskilt gäller detta de fall, där 
bastalen äro små, och tillfälliga inflytel
ser följaktligen haft ökat spelrum. 
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Tab. 1. Inkomsttagare efter civilstånd, födelseår och sammanräknad nettoinkomst år 1951 

Income earners by marital status, year of birth and aggregate net income 
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A. Män 

7—2028 55 
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TAB. 1 ( f o r t s . ) . INKOMSTTAGARE EFTER CIVILSTÅND, FÖDELSEÅR OCH SAMMMANHÄKNAD 
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NETTOINKOMST ÅR 1951 B. Kvinnor 
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Tab. 2. Inkomsttagare efter näringsgren (huvudgrupper), yrkesställning och sammanräknad 

Income earners by industry (divisions), occupational status and aggregate net income 

1 Häri ingå även huvudgrupperna husligt arbete och ospecificerad verksamhet. 
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nettoinkomst år 1951 A. Män 
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TAB. 2 ( f o r t s . ) . INKOMSTTAGARE EFTER NÄRINGSGREN (HUVUDGRUPPER) , YRKESSTÄLLNING 

1 Häri ingår även huvudgruppen ospecificerad verksamhet. 



9 

OCH SAMMANRÄKNAD NETTOINKOMST ÅR 1951 B. K v i n n o r 
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Tab. 3 . Förvärvsarbetande inkomsttagare efter näringsgren (huvud- och undergrupper), 

Economically active income earners by industry (divisions and major groups), occupational status 
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yrkesställning och sammanräknad nettoinkomst år 1951 A. Män 

and aggregate net income 
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T A B . 3 (forts.). FÖRVÄRVSARBETANDE INKOMSTTAGARE E F T E R NÄRINGSGREN ( H U V U D - OCH 
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U N D E R G R U P P E R ) , YRKESSTÄLLNING OCH SAMMANRÄKNAD NETTOINKOMST ÅR 1951 B. Kvinnor 
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Tab. 4. Förvärvsarbetande inkomsttagare efter näringsgren (huvudgrupper), yrkesställ-

Economically active income earners by industry (divisions), occupational status, year of birth and 

1 Häri ingå även huvudgrupperna husligt arbete och ospecificerad verksamhet. 
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ning, födelseår och sammanräknad nettoinkomst år 1951 A. Män 

aggregate net income 
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TAB. 4 ( forts . ) . FÖRVÄRVSARBETANDE INKOMSTTAGARE EFTER NÄRINGSGREN (HUVUDGRUP-

1 Häri ingår även huvudgruppen ospecificerad verksamhet. 
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P E R ) , YRKESSTÄLLNING. F Ö D E L S E Å R O. SAMMANRÄKNAD NETTOINKOMST AR 1951 B. Kvinnor 
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Tab. 5. Samtaxerade gifta inkomsttagare efter varderas sammanräknade nettoinkomst i 
kombination år 19511 

Jointly assessed married income earners by each of their aggregate net incomes in combination 

1 I tabellen ingå ej makar, som ej under Aret varit samboende eller där endast den ene varit inkomst
tagare eller där den enes nettoinkomst förts på den andre. — 8 1 000-tal kr. 
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Tab. 6. Inkomsttagare efter civilstånd, födelseår och förvärvskällor år 1951 

Income earners by marital status, year of birth and sources of income 

8—2028 55 
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Tab. 7. Inkomsttagare efter sammanräknad nettoinkomst och förvärvskällor år 1951 

Income earners by aggregate net income and sources of income 



21 



Tab. 8. Inkomsttagare efter näringsgren (huvudgrupper), yrkesställning och förvärvskällor år 19511 

Income earners by industry (divisions), occupational status and sources of income 22 

1 Personer med förlust av resp. förvärvskällor ingå i tabellen. Beloppen utgöras av skillnaderna mellan inkomstbelopp för personer med in
komst och förlustbelopp för personer med förlust. — 2 Häri ingå även huvudgrupperna husligt arbete och ospecificerad verksamhet. 



Tab. 9. Samtaxerade gifta inkomsttagare efter deras kombinationer av förvärvskällor år 19511 

Jointly assessed married income earners by their combinations of sources of income 

23 11 tabellen ingå ej makar, som ej under året varit samboende eller där endast den ene varit inkomsttagare. 



Tab. 10. Inkomsttagare efter olika förvärvskällor i kombination år 19511 A. Antal 

Income earners by different sources of income in combination 

24 



1 Häri ingå ej personer med enbart realisationsvinst, vinst i utländskt lotteri, intäkt genom restitution, a vk ort ning eller avskrivning av vissa skatter samt 
inkomst av fastighet och rörelse i utlandet. 

25 



TAB. 10 ( f o r t s . ) . INKOMSTTAGARE EFTER OLIKA FÖRVÄRVSKÄLLOR I KOMBINATION ÅR 1951 l B. Belopp (1000-tal kr) 

26 



1 Häri ingå ej personer med enbart realisationsvinst, vinst i utländskt lotteri, intäkt genom restitution, avkortning eller avskrivning av vissa skatter samt 
inkomst av fastighet och rörelse i utlandet. 

27 



Tab. 11. Inkomsttagare med olika förvärvskällor efter inkomst därav och kombination med andra förvärvskällor m. m. år 1951 
Income earners with different sources of income by the income derived from them and in combination with other sources of income, etc. 

28 



29 

1 Med vidstående förvärvskälla avses den förvärvskälla, som i förspalten angivits med kursiv stil. — 2 1 OOO-tal kr . 



TAB. 11 ( f o r t s . ) . INKOMSTTAGARE MED OLIKA FÖRVÄRVSKÄLLOR EFTER INKOMST DÄRAV OCH KOMBINATION MED ANDRA 
FÖRVÄRVSKÄLLOR M. M. ÅR 1951 

30 



31 

1 Med vidstående förvärvskälla avses den förvärvskälla, som i förspalten angivits med kursiv stil. — 2 1 OOO-tal kr. 



TAB. 11 ( f o r t s . ) . INKOMSTTAGARE MED OLIKA FÖRVÄRVSKÄLLOR EFTER INKOMST DÄRAV OCH KOMBINATION MED ANDRA 
FÖRVÄRVSKÄLLOR M. M. ÅR 1951 
32 



33 

1 Med vidståencje förvärvskälla avses den förvärvskälla, som i förspalten angivits med kursiv stil- — 2 1 000-tal kr. 



TAB. 11 ( f o r t s . ) . INKOMSTTAGARE MED OLIKA FÖRVÄRVSKÄLLOR EFTER INKOMST DÄRAV OCH KOMBINATION MED ANDRA 
FÖRVÄRVSKÄLLOR M. M. ÅR 1951 

34 



35 
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1 Mod vidstaendo förvärvskälla avses den förvärvskälla, som i förspalten angivils med kursiv stil. — 2 1 OOO-tal kr. 



TAB. 11 ( f o r t s . ) . INKOMSTTAGARE MED OLIKA FÖRVÄRVSKÄLLOR EFTER INKOMST DÄRAV OCH KOMBINATION MED ANDRA 
FÖRVÄRVSKÄLLOR M. M. ÅR 1951 

36 

1 Med vidstående förvärvskälla avses den förvärvskälla, som i förspalten angivits med kursiv stil. —• 21 000-tal kr. 



37 

Tab. 12. Inkomsttagare efter sammanräknad nettoinkomst i kombination med inkomst resp. 
förlust av olika förvärvskällor år 1951 
Income earners by aggregate net income in combination with income, or loss, from different sources 
of income 
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TAB. 12 ( f o r t s . ) . INKOMSTTAGARE EFTER SAMMANRÄKNAD NETTOINKOMST I KOMBINATION MED 
INKOMST RESP. FÖRLUST AV OLIKA FÖRVÄRVSKÄLLOR ÅR 1951 
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Tab. 13. Inkomsttagare med jordbruksfastighet som förvärvskälla efter inkomsten 
därav samt sammansättningen av den kontanta bruttointäkten av jordbruks
fastighet år 1951 
Income earners with agricultural real estate as a source of income by the income 
derived from it and the composition of the gross cash income from agricultural real estate 

1 Personer med okänd sammansättning av den kontanta bruttointäkten av jordbruksfastighet 
ej inräknade. 
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Tab. 14. Inkomsttagare med annan fastighet som förvärvskälla efter olika fastighetstyper och 
inkomst därav i olika församlingstyper efter tätortsbefolkningens relativa storlek år 1951 
Income earners with other real estate as a source of income by different types of real estate and income 
derived from them, in different types of parishes according to the relative number of inhabitants in 
built-up areas 
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Tab. 15. Förvärvsarbetande befolkning med rörelse m. m. som förvärvskälla efter inkomst 
därav samt näringsgren (huvud- och undergrupper) år 1951 

Economically active population with business, etc. as a source of income by income derived from it 
and by industry (divisions and major groups) 
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Tab. 16. Anställda med tjänst som förvärvskälla efter inkomst därav samt efter näringsgren 

Employees with wages or salary as their source of income by income derived from it, by industry 
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(huvud- och undergrupper) och yrkesställning år 1951 

(divisions and major groups) and occupational status 
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Tab. 17. Anställda med tjänst som förvärvskälla efter inkomst därav samt efter näringsgren 
Employees with wages or salary as a source of income by income derived from it and industry (divisions), 

1 Häri ingår även huvudgruppen ospecificerad verksamhet. 
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(huvudgrupper), yrkesställning och födelseår år 1951 
occupational status and year of birth 
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Tab. 18. Anställda med tjänst gom förvärvskälla efter inkomst därav samt efter näringsgren 
(huvudgrupper), yrkesställning och anställningens art år 1951 
Employees with wages or salary as a source of income by income derived from it and industry 
(divisions), occupational status and type of appointment 

1 Häri ingå även huvudgrupperna husligt arbete och ospecificerad verksamhet. — 8 Här ej uppdelad på de 
olika näringsgrenarna. 



Tab. 19. Anställda med tjänst som förvärvskälla efter totalinkomst av tjänst och största delpost därav år 19511 

Employees with wages or salary as a source of income by their total income from wages or salary and largest sub-item 

47 

•Angående största delpost, se texten, sid. 52°. 
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Tab. 20. Anställda efter yrke och häremot svarande anställningstid och inkomst (största delpost 
Employees by occupation and their corresponding period of employment and income (largest sub-item 

1 Med anställningstidens längd avses här den tid under året, som vederbörande varit sysselsatt inom det yrke, 
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av tjänst) år 19511 A. Män 
from wages or salary) 

som motsvarar »största delpost» (se texten, sid. 52°). — 2 Häri ingå ej fall med okänd anställningstid. 
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TAB. 20 ( f o r t s . ) . ANSTÄLLDA EFTER YRKE OCH HÄREMOT SVARANDE ANSTÄLLNINGSTID OCH 

1 Med anställningstidens längd avses här den tid under Aret, som vederbörande varit sysselsatt inom det yrke, 
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INKOMST (STÖRSTA DELPOST AV TJÄNST) ÅR 1 9 5 1 1 B. Kvinnor 

som motsvarar »största delpost» (se texten, sid. 52°). — 2 Häri ingå ej fall med okänd anställningstid. 

10—2028 55 
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Tab. 21 . Helårsanställda efter yrke och häremot svarande inkomst (största delpost av tjänst) 

Persons employed all the year round by occupation and the corresponding income (largest sub-item 

1 Med helårsanställda avses personer, som under hela året varit sysselsatta inom det yrke, som motsvarar 
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år 19511 

from wages or salary) 

»största delpost» (se texten, sid. 52°). 
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Tab. 22. Pensionärer efter inkomst av pension, födelseår, civilstånd, yrkesställning, 

Pensioners by income from pension, by year of birth, marital status, occupational status. 

1 Härmed avses tjänst, av vilken inkomsten varit av sådan storlek att personer hänförts till någon av 
de i den förvärvsarbetande befolkningen ingående grupperna tjänstemän och arbetare. — 2 Med annan 



55 

sammanräknad nettoinkomst och kombination med andra förvärvskällor år 1951 A. Män 

aggregate net income and in combination with other sources of income 

pension avses dels annan pension än folkpension, dels livränta, undantagsförmån, periodiskt understöd 
o. d. Personer med både folkpension och annan pension ha inräknats i båda grupperna. 
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TAB. 2 2 ( f o r t s . ) . PENSIONÄRER E F T E R INKOMST AV P E N S I O N , F Ö D E L S E Å R , CIVILSTÅND, 

VÄRVSKÄLLOR ÅR 1951 B. Kvinnor 

1 Härmed avses tjänst, av vilken inkomsten varit av sådan storlek att personen hänförts till någon av 
de i den förvärvsarbetande befolkningen ingående grupperna tjänstemän och arbetare. — 2 Med annan 
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YRKESSTÄLLNING, SAMMANRÄKNAD NETTOINKOMST OCH KOMBINATION MED ANDRA FÖR-

pension avses dels annan pension än folkpension, dels livränta, undantagsförmån, periodiskt understöd 
o. d. Personer med både folkpension och annan pension ha inräknats i båda grupperna. 
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Tab. 23. Pensionärer efter inkomst av folkpension i kombination med inkomst av annan 
pension år 1951 
Pensioners by income from old- age pension in combination with income from other pension 

1 Med annan pension avses dels annan pension än 
folkpension, dels livränta, undantagsförmån, periodiskt 
understöd o. d. — 2 Häri ingå även personer, vilka för
utom inkomst av pension endast haft annan inkomst av-

tjänst, som dock icke varit av sådan storlek att de hän
förts till någon av de i den förvärvsarbetande befolk
ningen ingående grupperna tjänstemän och arbetare. 
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Tab. 24. Pensionärer med kapital efter inkomst av pension i kombination med inkomst av 
kapital år 1951 
Pensioners with capital by income from pension in combination with income from capital 

1 Med annan pension avses dels annan pension än 
folkpension, dels livränta, undantagsförmån, periodiskt 
understöd o. d. Personer med både folkpension och an
nan pension ha inräknats i båda grupperna. — 2 Häri 
ingå även personer, vilka förutom inkomst av kapital 

och pension endast haft annan inkomst av tjänst, som 
dock icke varit av sådan storlek att de hänförts till 
någon av de i den förvärvsarbetande befolkningen ingå
ende grupperna tjänstemän och arbetare. 
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Tab. 25. Personer med avdrag för periodiskt understöd o. d. efter avdragets storlek, 

Persons with tax allowances for permanent assistance etc. by size of the allowance, aggregate 
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sammanräknad nettoinkomst, födelseår, civilstånd och yrkesställning år 1951 

net income, year of birth, marital status and occupational status 
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Tab. 26. Personer med avgifter för pensionsförsäkring1 efter avdragets storlek, samman-
Persons paying premium for pensions insurance by size of the allowance, aggregate net income, 

1 Obligatoriska avgifter till folkpensioneringen ingå ej i tabellen. 
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räknad nettoinkomst, födelseår, civilstånd och yrkesställning år 1951 
year of birth, marital status and occupational status 



Tab. 27. Personer med avgifter för annan försäkring än pensionsförsäkring efter avdragets storlek, sammanräknad 
nettoinkomst, födelseår och yrkesställning år 1951 A. Män 

Persons paying premium for insurance other than pensions insurance by size of the tax allowance, aggregate net income, year 
of birth and occupational status 

64 
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1 För samboende makar ha bådas avdrag, vilka sammanlagt få uppgå till 400 kr, redovisats på mannen. — 2 Avdraget får uppgå till högst 200 kr. 



TAB. 27 ( f o r t s . ) . PERSONER MED AVGIFTER FÖR ANNAN FÖRSÄKRING ÄN PENSIONSFÖRSÄKRING EFTER AVDRAGETS 

STORLEK, SAMMANRÄKNAD NETTOINKOMST, FÖDELSEÅR OCH YRKESSTÄLLNING ÅR 1951 B. Kvinnor1 

66 

1 Gifta samboende kvinnor ingå ej här, emedan deras avdrag redovisats på mannen. För övriga kvinnor får avdraget uppgå till högst 200 kr. 
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Bilaga 1 

Instruktion rörande urval och sortering av 1952 års deklarationer 
(inkomståret 1951) 

Instructions on the sample and sorting of the 1952 income-tax returns 
(1951 income-tax year) 

Det till statistiska centralbyrån in
sända deklarationsmaterialet ligger in
om varje län ordnat kommunvis, i 
många fall med ytterligare uppdelning 
på församlingar och taxeringsdistrikt, 
samt inom varje kommun (resp. försam
ling eller taxeringsdistrikt) efter dekla
rationsnummer. 

Materialet omfattar dels alla perso
ner, som äro födda den 15 i månaden, 
samt dessa personers makar, dels alla 
personer oberoende av födelsedatum, 
som själva eller tillsammans med ma
ken haft en sammanräknad nettoin
komst av minst 50 000 kronor, ävensom 
dessa personers makar. Ur detta materi
al skola följande två grupper av dekla
rationer utsorteras, vilka grupper skola 
hållas strängt avskilda från varandra. 

Personer ingående i urvalsundersökningen 

Hit hänföras deklarationer för föl
jande grupper av personer: 

1) Alla den 15 födda ensamstående 
personer, som antingen ha en samman
räknad nettoinkomst om minst 10 000 
kronor eller också om denna inkomst 
understiger 10 000 kronor (eller helt 
saknas) äro födda i mars, juni, septem
ber eller december, d. v. s. 3:e, 6:e, 9:e 
eller 12 :e månaderna. 

2) Samboende makar, där mannen är 
född den 15, i vilket fall både mannens 
och hustruns deklarationer medtagas, 
antingen om mannens sammanräknade 
nettoinkomst är minst 10 000 kronor, 
eller om nyssnämnda inkomst under
stiger 10 000 kronor och mannen är 

född i mars, juni, september eller de
cember. 

För att kontrollera att deklarationer
na för samtliga personer, som uppfylla 
ovanstående villkor, verkligen medta
gas, skall framsorteringen av ovan
nämnda personer fullgöras under sam
tidig kontroll mot 1952 års inkomst
lappar. Dessa senare ha likaledes inom 
varje län sorterats efter kommun (i de 
fall där församling eller taxeringsdist
rikt utsatts även efter dessa kommun
delar) samt deklarationsnummer. Fram
sorteringen av ovannämnda personers 
deklarationer och kontrollen mot in
komstlapparna kan därför i regel ske 
direkt utan omsortering av inkomst
lappar eller deklarationer. Härvid är 
dock att märka att på vissa inkomst
lappar för samboende makar är hustrun 
men icke mannen född den 15. Särskil
jandet av man och hustru göres med 
ledning av födelsenumret (udda för 
man och jämnt för kvinna) och uppgif
terna på deklarationerna. De mot dessa 
iukomstlappar svarande deklarationer
na skola alltså i enlighet med ovan
stående icke medtagas utan läggas åt 
sidan bland övriga icke medtagna de
klarationer. 

I samband med kontrollen av de 
medtagna deklarationerna mot inkomst
lapparna skall i de fall, då uppgift på 
deklarationerna om födelseår, -månad 
och -dag samt civilstånd saknas i här
för avsedda rader på deklarationsblan
kettens framsida resp. baksida, nämn
da uppgifter överföras från inkomst-

I l — 2028 55 
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lapparna, även i sådana fall, då detta 
icke är nödvändigt för uppsorteringen. 
Skulle inkomstlapp saknas, komplette
ras nyssnämnda uppgifter med ledning 
av folkräkningslängden. 

De efter ovanstående sortering med
tagna deklarationerna skola ordnas kom
munvis efter deklarationsnummer på 
samma sätt som motsvarande inkomst
lappar. Härvid tillses att deklaratio
nerna tillhörande en och samma kom
mun, församling eller taxeringsdistrikt 
förses med ett omslag med angivande 
av kommunens eller församlingens namn 
resp. taxeringsdistriktets nummer (häm
tas från inkomstlapparna eller gamla 
omslaget). 

Skulle det vid framsorteringen av 
ovanstående deklarationer inträffa att 
det finns en deklaration, vilken med 
ledning av uppgifterna på densamma 
om födelsedatum och inkomst borde 
medtagas i enlighet med ovan angivna 
villkor, men för vilken motsvarande 
inkomstlapp saknas, då medtages de
klarationen utan vidare. Skulle å andra 
sidan det fall förekomma att inkomst
lapp med påförd sammanräknad netto
inkomst finnes men motsvarande de
klaration saknas, skall i första hand 
undersökas om vederbörandes namn och 
ev. deklarationsnummer är upptaget an
tingen på förteckning över icke insän
da deklarationer, vilken medföljt de
klarationerna, då de insänts till central
byrån från vederbörande länsstyrelse 
eller också på bland deklarationerna 
inlagda lappar e. d. Länsstyrelserna ha 
nämligen anmodats göra anteckning på 
förteckning eller på annat sätt beträf
fande sådana deklarationer, vilka icke 
kunnat insändas med angivande av 
orsaken härtill. Följande fall kunna där
vid förekomma: 

1) Uppgift finnes att deklaration för
varas hos viss myndighet t. ex. kam

marrätten eller prövningsnämnden eller 
att deklaration senare kommer att in
sändas. I så fall vidtages ingen annan 
åtgärd än att en ring sättes med blå
krita till vänster om den persons namn, 
som avses. Förteckningar eller lappar, 
som försetts med en eller flera ringar 
med blåkrita överföras till de uttagna 
deklarationerna. Inkomstlappen bifogas 
icke. 

2) Uppgift finnes att vederbörande 
icke deklarerat. Härmed kan likställas 
sådana fall där uppgift om deklaration 
saknas men där i stället för deklaration 
ligger en uppgift från arbetsgivare eller 
annan handling, som i vanliga fall skul
le ha legat i deklarationen, varför man 
kan sluta sig till att deklaration ej in
givits. I dessa fall förfares på följande 
sätt: Avses ensamstående person, över
föres inkomstlappen till deklarations
materialet och fästes med ett gem vid 
nämnda förteckning, lapp eller annan 
handling, där vederbörandes namn före
kommer. Avses samboende makar och 
mannen är född den 15, göres på sam
ma sätt. Är enbart hustrun född den 
15, vidtages ingen åtgärd. 

3) Uppgift om deklaration saknas helt 
och hållet eller också finnes uppgift 
visserligen att deklaration saknas men 
utan meddelande om huruvida deklara
tion ej avgivits eller om sådan finnes 
hos annan myndighet, varjämte uppgif
ter från arbetsgivare o. d. saknas. In
komstlappen inlägges i ett särskilt ku
vert, märkt: »För skriftväxling>. Av
ses äkta makar,'som båda på inkomst
lappen uppgivits ha sammanräknad net
toinkomst, men deklaration saknas för 
den ena av makarna, bör dock först 
undersökas att icke uppgifter om båda 
makarna upptagits i den andra makens 
(i regel mannens) deklaration. 

De omnämnda tre fallen förutsätta, 
såsom framgår av det nämnda, att in-
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komstlapp med påförd sammanräknad 
nettoinkomst finnes. Skulle däremot 
varken deklaration eller inkomstlapp 
förekomma eller deklaration saknas och 
inkomstlappen visar att nettoinkomst 
icke finnes, vidtages ingen åtgärd, även 
om vederbörandes namn återfinnes på 
förteckning eller lapp eller på uppgift 
från arbetsgivare e. d. I så fall skall 
således icke någon ring med blåpenna 
utsättas, om deklaration finnes hos an
nan myndighet. 

Någon jämförelse mellan deklaratio
nernas och inkomstlapparnas uppgifter 
om födelsedata, civilstånd m. m. skall 
icke göras. Upptäckas av en händelse 
.skiljaktigheter av dylikt slag, äga de
klarationernas uppgifter vitsord vid av
görandet om en deklaration skall utta
gas eller ej. Några ändringar på in
komstlapparna skall dock ej göras. 

Vid dödsfall och civilståndsändringar 
under år 1951 skola förhållandena den 
31 december 1951 vara avgörande. De
klarationer för dödsbon skola icke med
tagas, såvida icke dödsfallet inträffat 
tidigast den 1 januari 1952. 

Personer ingående i totalundersökningen 
rörande större inkomsttagare 

Hit hänföras deklarationer för föl
jande grupper av personer: 

1) Ensamstående personer, som äro 
födda annat datum än den 15, och ha 
en sammanräknad nettoinkomst om 
minst 50 000 kronor. 

2) Samboende makar, där mannen 
är född annat datum än den 15, och 
där mannen har en sammanräknad net
toinkomst om minst 50 000 kronor, i 
vilket fall båda makarnas deklarationer 
medtagas. 

övriga deklarationer, t. ex. de fall, 
där ej mannen men hustrun eller båda 
makarna tillsammans ha en samman
räknad nettoinkomst om minst 50 000 

kronor, få kvarligga bland övriga ej 
medtagna deklarationer. 

Även i detta fall sker kontroll mot 
inkomstlappar. De inkomstlappar, som 
det här gäller, ligga i särskilda buntar 
och ha i nedre vänstra hörnet försetts 
med ett kors med blåkrita. Det bör 
dock observeras, att bland dessa lappar 
ingå även sådana, där ej mannen men 
däremot hustrun eller båda makarna till
sammans ha en sammanräknad nettoin
komst om minst 50 000 kronor ooh de
klarationerna således, såsom framgår 
av det föregående, icke skola medtagas. 

För övrigt gäller om dessa deklara
tioner i alla tillämpliga delar vad som 
meddelats om deklarationer för per
soner ingående i urvalsundersökningen, 
t. ex. i fråga om komplettering av fe
lande data och förfarande om deklara
tion saknas. 

De utsorterade deklarationerna för 
personer med minst 50 000 kronors sam
manräknad nettoinkomst förses med ett 
kors med blåkrita nederst till vänster 
på första sidan. Kuvert, märkta »För 
skriftväxling» (se 3 ovan) skola finnas 
även för dylika personer men skilda 
från de till urvalsundersökningen hö
rande kuverten. De kuvert, som avse 
inkomster på minst 50 000 kronor, för
ses med kors med blåkrita nederst till 
vänster på framsidan. På så sätt bli 
både deklarationer, inkomstlappar och 
kuvert, som avse totalundersökningen 
rörande större inkomsttagare, märkta 
på samma sätt, nämligen med ett kors 
med blåkrita nederst till vänster. 

De deklarationer, inkomstlappar och 
kuvert, som försetts med kors med blå
krita, överlämnas, sedan en kommun 
(taxeringsdistrikt o. d.) färdigbehand-
lats, till ledningen, som placerar detta 
material så att det icke sammanblandas 
med urvalsundersökningens material. 

Alla uppgifter i deklarationerna äro 
strängt konfidentiella. 
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Bilaga 2 

Instruktion för kodsättning vid inkomstundersökningen 

Instructions for coding in the income survey 

Primärmaterialet utgöres av deklara
tionsuppgifter. Varje dylik uppgift be
står av en huvudblankett med eller utan 
bilagor. Huvudblanketten kan vara av 
två slag nämligen: 

Formulär nr 1 a, som har stort format 
(folio) och upptager samtliga förvärvs
källor och placeringsobjekt. 

Formulär nr 1 b, som har mindre 
format (A4-format) och som upptager 
endast förvärvskällorna tjänst, tillfällig 
förvärvsverksamhet och kapital samt så
dana placeringsobjekt, som icke sam
manhänga med andra förvärvskällor. 

Dessa båda blanketter benämnas de
klarationsblankett nr 1 eller huvudblan
kett (Deklarationsblankett nr 2 avser 
s. k. särskild deklaration; skulle sådana 
förekomma, bearbetas de ej). 

Bilagorna kunna vara av flera slag. 
Följande bilagor äro av intresse i detta 
sammanhang: 

Formulär nr 4 (Bilaga till A. Inkomst 
av jordbruksfastighet). 

Formulär nr 6 a och 6e (Båda be
nämnas bilaga till B. Inkomst av annan 
fastighet än jordbruksfastighet). For
mulär nr 6 e användes endast av med
lemmar av bostadsförening eller deläga
re i bostadsaktiebolag, medan övriga 
fastighetsägare använda formulär nr 6 a. 

Formulär nr 7 a och 8 a (Båda be
nämnas bilaga till C. Inkomst av rörel
se utom försäkringsrörelse). Formulär 
nr 7 a användes, om ordnad bokföring, 
som avslutats medelst vinst- och för
lustkonto, ej finnes. Finnes däremot 
sådan ordnad bokföring, användes for
mulär nr 8 a; i så fall medsändes räken
skapssammandrag. 

Formulär nr 1 extra (Specifikation 
över bankfordringar och värdepapper). 
Sistnämnda blankett användes i allmän
het endast om större utrymme för speci
fikation av bankfordringar, obligatio
ner och aktier erfordras. I andra fall 
ha motsvarande uppgifter lämnats på 
fjärde sidan av formulär 1 a eller på 
andra och tredje sidorna av formulär 
I b . 

Personer, som använt formulär 1 b, 
kunna icke ha bilagor av de nämnda 
typerna med undantag av nr 1 extra. 

Till ledning för kodsättningen av in
komstuppgifterna har upprättats en s. k. 
förlaga, där de poster i deklarationerna, 
som komma ifråga för kodsättningen, 
markerats med röda siffror. 

Ofta ligga inuti huvudblanketten s. k. 
arbetsgivaruppgifter, d. v. s. blanketter, 
i vilka arbetsgivare lämnat uppgift till 
taxeringsmyndigheterna om den lön, en 
anställd erhållit. Det förekommer, att 
endast arbetsgivaruppgift finnes men 
ingen huvudblankett; arbetsgivarupp-
giften kan då i regel användas i stället 
för deklaration. I dylika och andra lik
nande fall, där deklaration icke avläm
nats, åsätter taxeringsmyndigheten ve
derbörande ett approximativt beräknat 
inkomstbelopp, vilket benämnes sköns
taxering. Skönstaxerade personer skola 
i det följande behandlas på ett särskilt 
sätt i så måtto att för dem endast upp
gifter om yrke och sammanräknad net
toinkomst (enligt blanketterna för den 
årliga inkomststatistiken) kodsättas. 

Både på huvudblanketten och på fler
talet av bilagorna finnas längst till 
höger på varje sida två kolumner. I 
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den första står »Den skattskyldiges upp
gifter» och i den andra »Taxerings
nämndens anteckningar». Därest taxe
ringsnämnden eller prövningsnämnden 
har antecknat särskilda belopp i sin 
kolumn, är det dessa belopp, som skola 
överföras till kodsättningslistan, och 
icke de belopp, som den skattskyldige 
själv uppgivit. 

I de fall där inkomster upptagits un
der annan förvärvskälla än den, till vil
ken de rätteligen höra, göres korrige
ring vid kodsättningen. 

Om intet belopp finns att anteckna i 
kol. 9—18, 24—25, 27—29 och 31 sättes 
ett vågrätt streck (i vissa fall kodas 
dock x i kol. 13, se anvisningarna till 
kol. 13). Är beloppet lägre än 100 resp. 
1 000 kronor (i kol. 29), utfyllas kolum
nerna med nollor till föreskrivet antal 
(två i tvåsiffriga kolumner och tre i 
tresiffriga kolumner) . 

Samtliga uppgifter, som gälla in
komstbelopp, angivas i 100-tal kronor. 
Beloppen avrundas alltid nedåt till när
mast 100-tal kronor. Vissa kolumner 
äro tresiffriga, nämligen kol. 9—13, 
15—18, 27—28 och 31, medan de övriga 
äro tvåsiffriga utom kol. 26, som är en-
siffrig. För tresiffriga kolumner gäller 
följande: 

Är beloppet 100—999, utsattes hundra
talssiffran föregången av två nollor, 
t. ex. 003 för 300. 

Är beloppet 1 000—9 999, utsättas de 
två första siffrorna föregångna av en 
nolla, t. ex. 073 för 7 345. 

Är beloppet 10 000—99 999, utsättas 
de tre första siffrorna, t. ex. 573 för 
57 399. 

Är beloppet 100 000—599 999, utsättas 
andra, tredje och fjärde siffrorna samt 
dessutom: 

Se till att det tydligt framgår över 
vilken siffra x eller y utsatts. 

Är beloppet minst 600 000, utsattes 
detsamma utom de två sista siffrorna, 
t. ex. 6 573 eller 16 573, understruket 
med ett kraftigt rött streck. 

För tvåsiffriga kolumner gäller föl
jande : 

Finnes intet belopp att anteckna eller 

är detsamma lägre än 100, sättes ett våg
rätt streck. 

Är beloppet 100—999, utsattes hundra
talssiffran föregången av en nolla, t. ex. 
03 för 300. 

Är beloppet 1000—9 999, utsättas de 
två första siffrorna, t. ex. 73 för 7 345. 

Är beloppet 10 000—39 999, utsättas 
andra och tredje siffrorna samt dess
utom: 
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Är beloppet minst 40 000, utsattes det
samma utom de två sista siffrorna, t. ex. 
473 eller 2 573, understruket med ett 
kraftigt rött streck. 

Alla uppgifter i deklarationerna äro 
strängt konfidentiella. 

Kol.l Kodsättningslistans första kolumn 
upptar inkomsttagarens namn. Släkt
namnet skrives först och bör i fråga 
om de vanliga sonnamnen förkortas, 
nämligen A—n för Andersson, C—n för 
Carlsson, E—n för Eriksson, G—n för 
Gustafsson, H—n för Hansson, J—n för 
Johansson, K—n för Karlsson, L—n för 
Larsson, N—n för Nilsson, O—n för 
Olsson, P—n för Pettersson och S—n 
för Svensson. Citationstecken bör an
vändas i stället för upprepning av sam
ma namn. Beträffande förnamnen ut
skrivas endast initialerna. 

Koi. a I kol. 2 utskrives beträffande lands
bygden socknens eller köpingens namn 
(har genom över- eller understrykning 
utmärkts, huruvida socken eller köping 
avses, utsattes s eller k efter namnet) 
och beträffande stad dennas namn samt 
därjämte församlingens namn, där detta 
utsatts. Citationstecken bör användas i 
stället för uDDreDninc av samma namn. 

Kol. 3 Kol. 3 if ylles ej. 

Kol. 4 I kol. 4 angivas de två sista siffrorna 
i födelseåret. För personer födda år 
1850 eller tidigare utsattes y över första 
siffran. 

Kol. 5 Kol. 5 upptar följande ciuilståndskod 

Såsom samboende räknas gifta per
soner, som äro bosatta i samma fastig
het den 1 november 1950. 

Civilståndskoden skall ansluta sig till 
förhållandena vid 1951 års slut. Upp
gift om civilståndet hämtas från huvud
blankettens fjärde sida (Särskilda upp
lysningar och yrkanden: 1). 

Även om två makar uppgivit, att de 
icke sammanlevt med varandra, skola 
de behandlas som samboende makar, 
under förutsättning att de enligt upp
gift på huvudblankettens första sida 
voro bosatta i samma fastighet den 1 
now 1950. 

Yrkeskoden skall i regel ange det 
yrke, från vilket större delen av in
komsten av eget arbete härrör. Om be
träffande person med inkomst från olika 
förvärvskällor ovisshet råder om vilken 
som är den huvudsakliga förvärvskäl
lan, rådfrågas ledningen. 
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Kol. 6 Kol. 0 yrkesstållning utmärkes på 
följande sätt: 

Hustrur med avgiven deklaration men 
utan eller med mycket obetydlig in
komst av eget arbete erhålla samma kod 
som mannen, och för dem utsattes där-

x 
jämte ett x, t. ex. 6 för hustru till ar
betare. Fördelningen av företagare i 
två grupper d. v. s. med eller utan an
ställda göres enligt uppgifter i bila
gorna om utbetalda löner. Till den 
förra gruppen räknas endast företagare, 
som i deklarationen redovisa en utbe
tald lönesumma av minst 1 000 kronor. 
I detta belopp skall inräknas förutom 
kontant lön även lön in natura. Upp
gifter om dessa båda löneslag återfin
nas bl. a. i bilaga till A (form. 4) under 
Avdrag 1:2 och 11:1—2, i bilaga till 
B (form. 6 a) under Avdrag 2: a och b 
och i bilaga till C (form. 7 a) under 13 c 
och 14. 

Kol. 7 I kol. 7 angives näringsgrenen med 
två siffror, av vilka den första anger 
huvudgruppen och den andra under
gruppen. Denna kod överensstämmer i 
regel med yrkesräkningens närings
grenskod i fråga om förvärvsarbetande 
personer. För förvärvsarbetande inom 
jordbruk och boskapsskötsel utsattes 
dock 00 i stället för 00—07, varuhandel 
50 i stället för 40—50 och husligt ar

bete 70 i stället för 70—78. Beträffande 
ei förvärvsarbetande personer användas 
siffrorna 0—3 och 5—-9 för utmärkande 
av huvudgruppen, varvid handel utmär
kes med 5 samt skogsbruk och fiske 
med 9 (0 förbehålles jordbruk och bo
skapsskötsel) ; y utsattes i stället för 
undergrupp i fråga om ej förvärvsar
betande personer, dock ej för hustru 
utan eget förvärvsarbete, vilken erhål
ler samma kod som mannen. 

Kol. 8 Kol. 8 anger anställningens art enligt 
följande kod för alla anställda (siffran 
2—6 i kol. 6): 

För övriga personer (företagare samt 
ej förvärvsarbetande) utsattes x, dock 
ej för hustru utan eget förvärvsarbete, 
vilken erhåller samma kod som man
nen. 

I fråga om skönstaxerade personer 
(se ovan) utskrives yrkeskoden med 
ledning av tillgängliga uppgifter. 

Kol. 9 Nettoinkomsten av jordbruksfastig
het, som skall införas i kol. 9, återfin
nes på huvudblankettens första sida så
som »Inkomst under A», markerat 1. 

Om en person såsom inkomst av jord
bruksfastighet upptagit inkomst av han
delsträdgård, pälsdjursuppfödning eller 
annan ej egentlig jordbruksverksamhet, 
överföres denna inkomst till inkomst 
av rörelse; i yrkeshänseende räknas 
dock dylik verksamhet till jordbruk 
med binäringar. 

Kol. 10 Nettoinkomsten av annan fastighet (än 
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jordbruksfastighet) skall införas i kol. 
10 och är angiven på huvudblankettens 
första sida såsom »Inkomst under B», 
markerat 2. 

Kol. 11 Nettoinkomsten av rörelse och in
komst såsom delägare i vanligt handels
bolag, kommanditbolag eller rederi, 
som skall införas i kol. 11, erhålles 
genom summering av två poster på hu
vudblankettens första sida, nämligen 
»Inkomst under C», markerat 3, och 
»Inkomst under D», markerat 4. 

Om en person såsom inkomst av 
rörelse upptagit vinstandel i ett före
tag och det framgår att han icke är 
delägare utan anställd i företaget, över
föres inkomsten till inkomst av tjänst. 

Kol. 12 Nettoinkomsten av tjänst skall införas 
i kol. 12 och hämtas från huvudblan
kettens första sida, »Inkomst under E», 
markerat 10. 

Om en person uppger sig ha inkomst 
av tjänst från en firma och det framgår, 
att han är delägare i denna firma, över
föres inkomsten till inkomst av rörelse. 

Kol. 13 Största delbeloppet av arbetsinkomst 
skall införas i kol. 13 för alla personer, 
som i kol. 6 ha siffran 2—6. 

Då en person har inkomst av tjänst, 
är den del av denna inkomst, som för
värvats genom arbete, angiven med 
bruttobelopp, markerat 5. Under rubri
ken »Avdrag yrkas för följande kostna
der för intäkternas förvärvande», mar
kerat 9, angivas de kostnader, veder
börande haft vid arbetet i de anställ
ningar, vilkas bruttoinkomstbelopp upp
tagits under E 1. 

Avsikten är, att nettoinkomsten av 
det egentliga yrket skall anges i kol. 13 
för alla, som ha verksamhet såsom an
ställda i visst slags förvärvsarbete till 
huvudsaklig sysselsättning. Inkomstbe
loppet i kol. 13 skall ange den nettoin
komst, som erhållits genom utövande av 
det vrke. vilket införts i vrkeskoden i 

kol. 6—-8. Vidare skall i kol. 23 anges 
den tid, varunder ifrågavarande yrke 
utövats. Uppgifterna i kol. 6—8, 13 och 
23 skola avse samma sysselsättning. 

Bland bruttoinkomstbeloppen under 
E 1 . , markerat 5, utväljes således det 
eller de belopp, som hänför sig till ve-
derbörandes egentliga yrke. Finnes en
dast ett inkomstbelopp under E 1., har 
man att från detta avdraga de kostnader, 
som uppstått vid utövningen av verk
samheten. Nettoinkomsten införes där
på i kol. 13. 

Finnas däremot flera inkomstbelopp 
under E l . , måste först undersökas, hu
ruvida de hänföra sig till ett och samma 
yrke. Detta kan vara fallet, om veder
börande åtnjutit såväl kontant lön som 
naturaförmåner (kost, logi o. d.) , dag
traktamente, resekostnadsersättning el
ler l iknande. Samtliga dylika poster, 
som hänföra sig till samma anställning, 
skola summeras till ett inkomstbelopp. 
Det torde även observeras, att veder
börande kan ha bytt anställning inom 
yrket under året, i vilket fall från olika 
arbetsgivare mottagna inkomster skola 
summeras. 

För en måleriarbetare, som övergått 
från en måleriverkstad till en annan, 
skola alltså inkomstbeloppen från båda 
arbetsgivarna summeras till arbetarens 
inkomst av måleriyrket under året. Ar-
betsgivaruppgifterna kunna ofta tjäna 
till ledning vid bedömningen av huru
vida olika inkomstbelopp hänföra sig 
till samma yrke» 

Sedan sålunda kännedom erhållits 
om källorna till de olika inkomstbelop
pen, skall det största nettoinkomstbe
lopp, som erhållits från ett och samma 
yrke, införas i kol. 13. Härvid måste 
de avdragsposter, markerat 9, som hän
föra sig till förvärvandet av ifrågava
rande inkomstbelopp, först avräknas 
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från bruttobeloppet, så att nettoinkoms
ten erhålles. 

En särskild svårighet uppstår, då en 
skattskyldig, som har inkomst av flera 
olika tjänster, har upptagit avdrag med 
vissa klumpsummor, t. ex. för resor till 
och från arbetsplatserna. När detta in
träffar, blir det nödvändigt att fördela 
avdragen i förhållande till deras andel 
i totalinkomsten från de olika tjäns
terna. 

Har en person inkomst av tjänst men 
största delpost ej skall införas i kol. 13, 
enär yrkesställningen är annan än 
tjänsteman eller arbetare (jämför koden 
i kol. 6) , utsattes x i kol. 13. 

Kol. 14 Folkpension införes i kol. 14 och häm
tas från huvudblankettens första sida 
(E 2 a ) , markerat 6. 

Kol. 15 Annan pension införes i kol. 15 och 
utgöres av summan av Annan pension 
eller livränta ( E 2 b ) , markerat 7, samt 
Undantagsförmån och periodiskt under
stöd (E 3) , markerat 8. 

Kol. 16 Tillfällig förvärvsverksamhet redovi
sas i kol. 16 och hämtas från F 1 på hu
vudblankettens andra sida, markerat 11. 

Posterna under F 2, F 3 och F 4 skola 
däremot ej kodsättas. 

I synnerhet beträffande inkomstpos
ter, som ange värdet av naturaförmåner, 
och beträffande avdragsposterna vid in
komst av tjänst och tillfällig förvärvs
verksamhet bruka taxeringsmyndighe
terna göra ändringar. Det är därför vik
tigt att ihågkomma, att taxeringsnämn
dens anteckningar i deklarationsblan
kettens yttre kolumn skola ligga till 
grund för kodsättningen. 

Kol. 17 
och 18 

Nettoinkomsten av kapital skall in
föras på listan dels med sitt totalbelopp 
i kol. 17 och dels med det delbelopp, 
som utgör nettoinkomst från utdelning 
av svenska aktier, i kol. 18. 

Totalbeloppet återfinnes på huvud
blankettens andra sida på den rad un

der »Inkomst under G», som markerats 
15. Det torde observeras, att inkomst 
av fastighet eller rörelse i utlandet ej 
skall medräknas. Det bruttobelopp, 
som anger inkomsten från utdelning av-
svenska aktier, återfinnes på samma 
sida vid G 2, markerat 12; om i sist
nämnda belopp ingå andelar i svenska 
ekonomiska föreningar eller i utländska 
bolag, vilket framgår av specifikationen 
i huvudblanketten, markerat 12 eller 
20, eller motsvarande uppgift i formu
lär nr 1 extra, medtagas ej dessa an
delar. 

Nettoinkomsten från utdelning av 
svenska aktier m. ni. måste särskilt ut
räknas i vissa fall. Från bruttobelop
pet skall nämligen avdragas den för
valtningskostnad, som kan tänkas hän
föra sig till aktiekostnaderna. Denna 
är uppförd under »G. Avgår: a) för
valtningskostnader», markerat 14. 

Har vederbörande endast aktier och 
ett avdragsbelopp för förvaltningskost
nader finnes angivet, skall förvaltnings
kostnaden i sin helhet avdragas från 
bruttoinkomsten av dessa tillgångar. 
Äger han emellertid även banktillgodo
havanden, obligationer eller fordringar, 
skall endast så stor del av förvaltnings
kostnaden avdragas från bruttoinkoms
ten, som motsvarar utdelningen av 
svenska aktier i förhållande till sum
man av räntor och utdelningar, »Summa 
av 1 och 2», markerat 13. 

Inkomst under »G 3. Inkomst av fas
tighet eller rörelse i utlandet» kodsät
tes ej. 

Nettoförluster, som uppstå av för
värvskällorna, redovisas ej under littera 
A—G på deklarationerna utan i en sär
skild post på huvudblankettens andra 
sida under »Allmänna avdrag 1. Under
skott å förvärvskälla under A—E, F 1, 
G 1 eller G 2», markerat 16. Vid littera 



76 

A—G ha de skattskyldiga i stället utsatt 
O, om verksamheten gått med förlust. 

Då uppgifterna överföras till listorna, 
skola nettoförlusterna införas i netto-
inkomstkolumnerna under de littera, 
där de uppkommit. Härvid utsattes x 
över sista siffran. 

Om en person vid »Allmänna av
drag 1. Förvärvskällans beteckning» be
gärt avdrag för förlust av exempelvis 
jordbruksfastighet med visst belopp 
eller det framgår av bilagan, att för
lust föreligger, skall alltså förlusten 
skrivas i kol. 9 med x över sista siffran. 
Begäres avdrag för förlust av annan 
fastighet, skrives förlusten i kol. 10 
med x över sista siffran. Förlust av 
rörelse eller av delägarskap i vanligt 
handelsbolag, kommanditbolag eller re
deri skrives i kol. 11, förlust av tjänst 
i kol. 12, förlust av tillfällig förvärvs
verksamhet i kol. 16 och förlust av 
kapital i kol. 17, i samtliga fall med 
utsättande av x över sista siffran; för
lust av tjänst torde dock knappast före
komma. 

Det kan förekomma, att en person 
endast har förlust och ingen nettoin
komst men likväl avlämnat deklaration. 
En fastighetsägare t. ex. har såsom 
enda förvärvskälla en hyresfastighet, 
vilken lämnat förlust under året. Mot
svarande kan gälla en jordbrukare, vars 
jordbruk gått med förlust. I dylika fall 
händer, att vederbörande icke begärt 
avdrag för underskott av förvärvskälla. 
Även eljest kan för övrigt detta före
komma. Det blir då nödvändigt att 
räkna fram nettoförlusten med ledning 
av bilagornas uppgifter. 

Som regel måste därför i varje de
klaration, som har bilagor, kontrolle
ras, att bilagornas uppgifter om netto
vinst eller nettoförlust överensstämma 
med de uppgifter, som införts under 
A—G resp. »Allmänna avdrag 1.» på 

huvudblanketten. Härvid är följande alt 
iakttaga. 

På jordbruksbilagan (bilaga till A) 
finnas två poster: »Summa intäkter», 
markerat 107, och »Avgå motstående 
avdrag», markerat 108. Om intäkterna 
överstiga avdragen, föreligger vinst, 
och skillnaden däremellan är nettoin
komst av jordbruksfastighet. Om där
emot avdragen äro större än intäkterna, 
föreligger förlust, och skillnaden mellan 
posterna är nettoförlusten av jordbruks
fastighet. 

På fastighetsbilagan (bilaga till B, 
formulär nr 6 a och 6 e) finnas två 
poster: »Summa intäkter», markerat 206, 
och »Summa avdrag», markerat 207. 
Även här gäller, att då intäkterna över
stiga avdragen, föreligger nettoinkomst 
och då avdragen äro större än intäk
terna, föreligger nettoförlust. 

På rörelsebilagan (bilaga till C, for
mulär n r 7 a och 8 a) finnas motsvarande 
poster, nämligen »Summa av posterna 
1—5» i formulär 7 a resp. »Summa 
nettovinst och tillkommande poster» i 
formulär 8 a, markerat 303, och »Avgår» 
(summan av posterna 7—11 och 16) i 
formulär 7 a, resp. »Summa avgående 
poster och nettoförlust» i formulär 8 a, 
markerat 304. Även här gäller givetvis, 
att då intäkterna överstiga avdragen, 
skillnaden utgör nettoinkomst av rörel
se, men då avdragen överstiga intäkter
na, skillnaden är nettoförlust av rörelse. 

För inkomstkällorna tjänst, tillfällig 
förvärvsverksamhet och kapital finnas 
inga bilagor av intresse i detta sam
manhang. Här gäller det i stället att se 
efter om några inkomst- och avdrags
poster äro upptagna under E., F 1. och 
G. på huvudblanketten, trots att inkoms
ten från dessa förvärvskällor angivits 
med noll. Är så förhållandet och äro 
avdragen större än inkomsterna, skall 
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skillnaden mellan avdrag och inkoms
ter visa nettoförlusten. 

I alla tveksamma fall måste ledningen 
rådfrågas. 

Kol. 19 1 Karakterisering av inkomstens sam
mansättning. I kol. 19 utsattes en kod, 
som betecknar från vilken eller vilka 
förvärvskällor inkomsten härrör . Koden 
utsattes enligt följande schema: 

Om en person haft inkomst av (net
toförlust av) mer än en förvärvskälla, 
utsattes kod för var och en av förvärvs
källorna i fråga, t. ex. annan fastighet 

2 
4- tjänst + kapital = 4. 

6 
I de fall då nettoinkomsten av en för

värvskälla är lika med 0, d. v. s. då 
inkomster och utgifter (avdrag) enligt 
uppgifterna på resp. bilagor äro exakt 
lika stora, utsattes kod för såväl netto
inkomst som nettoförlust enligt ovan
stående beteckningar i instruktionen. 
Sålunda kodas exempelvis i ett dylikt 

2 
fall 8 för karakterisering av inkomstens 
sammansättning för person med annan 
fastighet. 

Om antalet kodbeteckningar är till 
antalet minst tre, sättes en ring om
kring koden. 

Kol. 20 Karakterisering av inkomst av jord
bruksfastighet. För personer, som redo
visat nettoinkomst eller nettoförlust av 

jordbruksfastighet, skall på bilaga till 
A undersökas, hur den kontanta brutto
intäkten sammansättes, och kod utsät
tas i kol. 20. Den kontanta bruttoin
täkten är angiven nederst på bilagans 
första sida vid rubriken »Överföres 
summa kontanta intäkter», markerat 
100. 

Man särskiljer tre olika delar av brut
tointäkten, nämligen a) Arrenden och 
hyror 4- Avgäld eller annan ersättning, 
markerat 101 och 102, b) För försålda 
produkter + Diverse intäkter, markerat 
103 och 104, samt c) Intäkt av skogs
bruk, markerat 105. 

Då flera av dessa inkomstarter ingå 
i kontanta bruttointäkten, gäller det att 
räkna ut deras procentuella andel. Fin
nas flera fastigheter, som redovisas på 
olika bilagor, summerar inan först de 
olika posterna vid 101—102, 103—104 
och 105. 

Exempel. 

En person har deklarerat på följande 
sätt: 
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av den kontanta bruttointäkten. 

Summan av dessa procenttal skall bli 
100, vilket torde kontrolleras. 

Om bilaga till A saknas, trots att ve
derbörande redovisat inkomst eller för
lust under A och bruttointäktens sam
mansättning ej kan utrönas, kodas 00. 

Kodsättningen sker i övrigt enligt 
följande schema: 

I det fall, som angavs i exemplet, 
skulle alltså koden för sammansätt
ningen av den bruttointäkt, som jord
bruksfastigheten givit, bli 2 x, eftersom 
arrendeintäkten var 18 %, ersättningen 
för försålda produkter 54 % och intäk
ten av skogsbruk 28 % av den kontanta 
bruttointäkten. 

Det är att observera, att skogskörslor 
ibland felaktigt upptagas under intäkt 
av skogsbruk. I dylika fall skola de 
överföras till Diverse intäkter, dit de 
rätteligen höra. 

Kol. 21 Karakterisering av inkomst av annan 
fastighet. Karakteriseringen kodsättes 

med hjälp av uppgifterna i bilaga till 
annan fastighet, formulär nr 6 a och 
6 e, vilken senare bilaga användes av 
innehavare av bostadslägenhet. 

Kodsättningen sker enligt följande 
schema: 
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Fastighet med hyresvärde och utan 
hyror i vilken ägaren ej är bo
satt = 4 

Fastighet med hyresvärde och med 
hyror i vilken ägaren är bosatt = 5 

Fastighet med hyresvärde och med 
hyror i vilken ägaren ej är bosatt = (i 

Bostadslägenhet utan hyresvärde 
och utan hyror = 7 

Bostadslägenhet utan hyresvärde 
och med hyror = 8 

Bostadslägenhet med hyresvärde 
och utan hyror = 9 

Bostadslägenhet med hyresvärde 
och med hyror = x 
Med hyresvärde avses naturaförmå

ner av egen bostad. 

I vissa bostadsföreningar användes i 
stället för formulär nr 6 e en speciell 
blankett; i sådana fall kodas x, om 
lägenhetsinnehavaren är bosatt i fastig
heten, och 9, om vederbörande ej är 
bosatt i fastigheten. 

Huruvida en fastighet hör till typen 
»obebyggd tomt» framgår omedelbart 
av bilaga nr 6 a. I sådant fall skall 
nämligen endast finnas angivet ett mark-
och parkvärde i ingressen till bilagan, 
markerat 203, däremot ej byggnads
värde, markerat 202. 

Hyresvärdet för egen bostad redo
visas under »Intäkter 1 a», markerat 
204. 

Om en fastighet är uthyrd, skola 
hyresinkomster vara redovisade under 
»Intäkter 2 a», markerat 205. 

Att ägaren är bosatt i fastigheten, 
framgår av att fastighetsbeteckningen, 
markerat 201, är densamma som äga
rens hemvist enligt uppgifterna överst 
på huvudblankettens första sida. 

Om en person äger mer än en »annan 
fastighet» eller bostadslägenhet eller 
både »annan fastighet» och bostadslä
genhet, utsattes över siffran ett y. Kod

sättningen skall ske med hänsynstagan
de till alla fastigheterna eller bostads-

y 
lägenheterna, t. ex. 0 för person, som 

3 
utom fastigheten, i vilken lian bor och 
ej har hyresgäster, även äger en obe
byggd tomt. För person, som använt 

y 
nyssnämnda specialblankett, utsattes x, 

9 
om han utöver den bostadslägenhet, i 
vilken han bor, äger en eller flera bo
stadslägenheter. Varje bilaga anses mot
svara en fastighet. 

Kol. 22 Karakterisering av inkomst av rörelse. 
För person, som redovisat nettoinkomst 
av rörelse, markerat 3, eller (och) in
komst såsom delägare i vanligt handels
bolag, kommanditbolag eller rederi , 
markerat 4, skall viss kodsättning göras 
i kol. 22. Följande schema användes: 

Bilaga, form. 7 a, har använts 

1 Inkomst har redovisats under 
»1. Kontanta bruttointäkter, 
a) för försålda varor eller till

verkningar», markerat 301 = 1 
2 Inkomst har redovisats under 

»1. Kontanta bruttointäkter, 
b) för utfört arbete», markerat 

302 = 2 
3 Inkomst av båda dessa slag har 

redovisats = 3 
4 Inkomst av annat slag eller 

ingen inkomst redovisad = 4 
5 Har i fall nr 1 dessutom rörel

se bedrivits, som redovisats i 
bilaga enligt form. 8 a = 5 

6 Har i fall nr 2 dessutom rörel
se bedrivits, som redovisats i 
bilaga enligt form. 8 a = (i 

7 Har i fall nr 3 dessutom rörel
se bedrivits, som redovisats i 
bilaga enligt form. 8 a = 7 
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8 Har i fall nr 4 dessutom rörel
se bedrivits, som redovisats i 
bilaga enligt form. 8 a = 8 

9 Bilaga enligt form. 8 a använd 
(men bilaga enligt form. 7 a 
saknas) = 9 

10 Belopp redovisat under D i 
huvudblanketten = y 

I de fall, då belopp redovisats både 
under C och D utsattes dubbelkod, 

3 
t. ex. y. 

Skulle bilaga till inkomst av rörelse, 
form. 7 a och 8 a, saknas för person, 
som på huvudblanketten redovisat net
toinkomst av rörelse, skall ändock 
karakteriseringen kodsättas enligt punk
terna 1—4 med ledning av andra i 
deklarationen föreliggande uppgifter 
om rörelsen i fråga. 

Om en person deklarerat inkomst av 
mer än en rörelse av samma eller olika 
slag, och karakteriseringen skall ske 
med någon eller några av siffrorna 
1—4, 9 eller y, skall för att utmärka 
förekomsten av mer än en rörelse ett x 
utsättas över siffran eller siffrorna i 
kol. 22. Karakteriseringen med siffran 
3 avser endast inkomst inom en och 
samma rörelse. 

Kol. 23 Karakterisering av inkomsten av tjänst 
för personer med tjänst såsom egentligt 
yrke. För alla, som fått ett nettoin
komstbelopp infört i kol. 12 och kodats 
såsom tjänstemän eller arbetare (siffran 
2—6 i kol. 6), skall i kol. 23 anges 
längden av den tid, varunder veder
börande utövat det yrke, Som givit 
ifrågavarande inkomstbelopp. 

Arbetsgivaruppgifterna eller uppgif
ter under E 1 skola lämna upplysningar 
härom. Har en person bytt arbetsgivare 
inom samma yrke eller arbetat under 
flera perioder i samma yrke, skall an
talet månader summeras. Anställnings

tidens längd uttryckes i fulla månader 
(exempelvis räknas 57 dagar som en 
månad), varvid 9—11 månader beteck
nas 9 och hela året x. Karakterisering 
av tjänst, som avser kortare tid än en 
hel månad, kodas 0. Kan anställnings
tidens längd ej utrönas, skrives y. 

Tre slag av allmänna avdrag kodsät-
las, nämligen periodiskt understöd, pen
sionsförsäkringspremier och andra för
säkringspremier. Det torde observeras, 
att de olika posterna under allmänna 
avdrag ofta äro felplacerade. 

Kol. 24 Periodiskt understöd o. d., som den 
skattskyldige utbetalat, är redovisat un
der »Allmänna avdrag 4.>, markerat 17 
på huvudblankettens andra sida. Belop
pet införes i kol. 24 och avrundas på 
samma sätt som nettoinkomstbeloppen. 

Kol. 25 Pensionsförsäkringsavgifter upptagas 
under »Allmänna avdrag 5, frivilliga av
gifter», markerat 18, under »Allmänna 
avdrag 6.», markerat 19, eller under »E. 
Avdrag yrkas för följande kostnader 
för intäkternas förvärvande», markerat 
9. Ha belopp redovisats på mer än ett av 
dessa ställen, skola de summeras. Pen-
sionsförsäkringsavdragsbeloppet skall 
införas i kol. 25 och avrundas på sam
ma sätt som nettoinkomstbeloppen. 

Obligatoriska avgifter till folkpensio
neringen under »Allmänna avdrag 5.» 
skola icke medräknas i premiebeloppet. 

Kol. 26 Avgifter för annan forsäkring än ] 
pensionsförsäkring. Kapital- (annan liv
försäkring än pensionsförsäkring), ar
betslöshets-, sjuk- och olycksfallsförsäk
ringspremiernas totalbelopp är angivet 
under »Allmänna avdrag 7.», markerat 
20. Det högsta avdrag som medgives 
under denna punkt är emellertid 200 
kronor — för äkta makar 400 kronor 
sammanlagt. Det är det i kolumnen ut
förda beloppet, som skall kodsättas i 
kol. 26. Då två samboende makar båda 
deklarerat, skall det sammanlagda be-
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loppet av deras avdrag för försäkrings
avgifter utsättas, dock endast för man
nen. För hustrun kodas y. 

Såsom kod utskrives hundratalssiff
ran. Om försäkringsavgifter ej upp
tagits, kodas x. Utgöra premierna 1—99 
kronor, kodas 0. Kodbeteckningarna 3 
och 4 kunna förekomma endast bland 
gifta samboende makar. 

övriga allmänna avdrag kodsättas ej 
med undantag av »1. Underskott å 
förvärvskälla under A—E, F 1, G 1 eller 
G 2», som kodsättes under resp. för
värvskälla med utsättande av x över 
sista siffran (se det föregående). 

Kol. 27 I kol. 27 utsattes den sammanräknade 
nettoinkomsten, som hämtas från hu
vudblankettens tredje sida, markerat 
23. Om underskott av förvärvskälla, 
markerat 22, förekommer och är större 
än sammanräknad inkomst, markerat 
21, angives skillnaden jämte x över 
sista siffran. I samband med kodsätt
ningen kontrolleras för varje person, 
att det tal, som införes i kol. 27, utgör 
summan av kol. 9—12, 16 och 17 med 
tillägg av de belopp i hundratal kronor, 
som upptagits i deklarationen under 
F 2 — F 4 och G 3, med en differens av 
högst—6 (på grund av avrundningarna 
nedåt) . 

I de fall då två samboende makar 
båda avlämnat deklaration och därvid 
den ena maken redovisat förlust av 
sammanräknad nettoinkomst och den 
sålunda uppkomna förlusten avräknats 
i den andra makens deklaration, skall 
vid kodsättningen ingen hänsyn tagas 
till denna avräkning utan de nämnda 
förlusterna påföras i sin helhet den 
make i vars deklaration de ursprung
ligen redovisats. För sistnämnda make 
kommer alltså att upptagas negativa be
lopp i kol. 27 på inkomstlistan, medan 
för den make, vars sammanräknade net
toinkomst i deklarationen minskats med 

andra makens underskott av förvärvs
källa, nämnda nettoinkomst ökas med 
ifrågavarande underskott, innan det 
kodas nå inkomstlistan. 

Kol. 28 Från samma sida på huvudblanket
ten hämtas uppgift om den till statlig 
inkomstskatt taxerade inkomsten, mar
kerat 24, och kodsättes i kol. 28. För 
samboende makar upptages för mannen 
makarnas sammanlagda belopp och för 
hustrun hennes eget belopp. 

I de fall där en person på sid. 3 i 
deklarationen redovisat en taxerad in
komst som understiger 600 kronor, skall 
denna ej kodas i kol. 28 trots att taxe
ringsnämnden ej alltid i sådana fall 
strukit över beloppet eller antecknat 
0 i kol. för »Taxeringsnämndens an
teckningar». 

Ovanstående gäller endast ensamstå
ende personer (ogifta, förut gifta och 
ej samboende gifta) däremot ej gifta 
samboende makar, utom i de fall, då 
makarnas sammanlagda taxerade in
komst understiger 600 kronor, i vilket 
fall intet belopp kodas i kol. 28 vare 
sig för mannen eller hustrun. 

Kol. 29 I kol. 29 kodsättes behållen förmögen- 1 
het, varom uppgift erhålles nederst å 
tredje sidan å huvudblanketten, marke
rat 25. Äro skulderna större än till
gångarna, antecknas ej 0, såsom sker i 
deklarationen, utan uträknas skillna
den, som kodsättes jämte x över sista 
siffran. Behållen förmögenhet angives 
i 1 000-tal kronor med avrundning 
nedåt, t. ex. 573 för en förmögenhet 
på 573 960 kronor. För miljonförmögen-
heter användes motsvarande beteck-
ningssätt som för större inkomster, 

y 
t. ex. 573 för en förmögenhet på 

x 
1 573 960 kronor och 573 för en för
mögenhet på 2 573 960 kronor; för för-
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rnögenheter på minst 6 000 000 utskri
vas tusentalen understrukna med ett 
kraftigt rött streck, t. ex. 6 573 för en 
förmögenhet på 6 573 960 kronor. 

Kol. 30 För gift samboende man, vars hustru 
avgivit deklaration, skall hustruns in
ko ms (sammansättning (kol. 19 på hust
runs rad) antecknas i kol. 30 för man
nen. 

Kol. 31 För gift samboende man, vars hustru 
avgivit deklaration, skall hustruns sam
manräknade nettoinkomst (kol. 27 på 
hustruns rad) antecknas i kol. 31. 

Om båda makarnas inkomster upp

tagits i en för dem gemensam deklara
tion, skola inkomsterna om möjligt sär
skiljas, och båda makarna uppföras som 
inkomsttagare. Vid överföring av dy
lika belopp utsattes för den make, som 
ej avgivit deklaration, över den förut 
meddelade civilståndskoden siffran 0 
i kol. 5. Inkomsten skall därvid speci
ficeras efter förvärvskällans art, och 
samtliga if rågakommande kolumner i 
övrigt på kodsättningslistan om möjligt 
ifyllas. 

Rådfråga alltid ledningen, då tvek
samhet uppstår. 
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Bilaga 3 

Utdrag ur deklarationsblankett nr 1 (formulär nr 1 a) 

Extract from Income-tax Return No 1 

(Formulär nr 1 b innehåller i huvudsak samma uppgifter med undanlag av ati förvärvskällorna Al) ulelänmats.) 

Allmän självdeklaration att avlämnas år 1952 för taxering 
i kommun av: 
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Kodsättningslista för 
Coding list for 
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Bilaga 4 
inkomstundersökningen 
the income survey Läuskod Listur 
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