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XI
Summary
Introduction. Seven parts of the
Report on the 1950 Census of Population have been hitherto issued, all of
them except Part II and Part VII referring to the total Census. As Parts II
and VII, the present eighth part relätes
to the sample surveys. Part VII contains
data on the income position of the
population, while Part VIII, which
terminates the 1950 Census of Population, deals with the property position
of the population. The property survey
has been designed on the same lines
as the income survey and is based on
the same primary material, i.e. on
taxation returns for private individuals
for the 1952 assessment and refers to
the 1951 income year. As a result the
data on property reläte to conditions
at the end of 1951, while the data on
income published in this Report and
the data on debt interest reläte to the
whole of 1951.
The survey was total for persons
with an aggregate net income of at
least kr 50 000, while there was a
sample survey for the remainder. For
persons with an income of between
kr 10 000 and kr 50 000, the survey
covers those born on the 15th of any
one month, and for persons with an
income of less than kr 10 000, it was
limited to those born on 15th March,
June, September or December. However,
in the case of married women, they
were classed in the same universe as
their husbands.
In the Report, inflated figures have
been given in both the text and the
text tables, as well as in the tables'
section.
Size of assets and liabilities. The
survey covers all persons who have

made returns for either both assets
and Iiabilities, or assets only, or Iiabilities only. The size of these groups can
be seen from Chapter II, which also
deals with data on the amount of the
assets and the Iiabilities. It should be
mentioned that especially the data on
Iiabilities are somewhat uncertain.
Of the adult population, no less than
78 % of the women, but only 40 % of
the men, lacked both assets and Iiabilities. The average assets per man were
kr 15 673 with kr 7 444 in Iiabilities,
while the corresponding figures for
the women were only kr 5 040 and kr
1 472 respectively.
Assets after deduction of liabilities
(Property retained). In Chap. III, the
analysis refers to the amount obtained
when the Iiabilities are deducted from
the assets. In this connection the
amount is called »property retained»,
irrespective of whether or not the
assets exceed the Iiabilities. In calculating medians for property retained, not
only persons with assets exceeding
Iiabilities have always been covered,
but also persons with Iiabilities that
are greater, or as great, as their assets;
on the other hand, persons with neither
assets nor Iiabilities have been left
out.
The median value of the property
of the men was kr 5177 and of the
women, kr 4 518. Employers e t c , had
considerably higher median property
(kr 12 482 for men and kr 9 583 for
women) than salaried employees (kr
3 697 and kr 2 466 respectively) or
wage-earners (kr 2 664 and 2 522 respectively). The farmers held the
largest property (kr 14 299 and kr
13 582 respectively) of the male and
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female employers, to be followed by
the group of employers in commerce
(kr 11 930 and kr 10150 respectively),
whereas there were considerably lower
figures for the other industries.
Debt interest. In Chap. IV, persons
with liabilities have been divided into
persons with and without debt interest, and data on the size of the debt
interest are given for the former group.
On studying the relationship between
liabilities and debt interest it should
be kept in mind that the amount of
the liabilities refers to the end of 1951,
while the amount of interest relätes to
interest paid out during 1951 and that
the interest paid during that year does
not always exactly correspond to one
year's interest; the amount of interest
can also consist of interest payments
for periods that are longer or shorter
than one year.
Employers and salaried employees
have about as high debt interest, while
the medians for debt interest were
lower for wage-earners and econoinically inactive persons. Of the total
sum of the debt interest, 20 % was
accounted for by loans placed in agricultural real estate, while no less than
56 % was accounted for by other real
estate, 11 % by business etc, and the
remaining 13 % by loans having no
connection with the above kinds of
investment.
Type of liability. Chap. V deals with
the liabilities according to their type
and distinguishes five different kinds,
i.e. 1) mortgage liabilities, 2) other loan
liabilities, 3) commodity liabilities according to source of income, 4) taxation liabilities, and 5) other liabilities.
In respect of the amount of the
liabilities, the mortgage liabilities pre-

dominated by no less than 63 %. Other
loan liabilities were equivalent to 18 %
of the total liabilities, commodity liabilities to 8 %, taxation liabilities to
3 % and other liabilities to 8 %. On
an average the mortgage liabilities
amounted to nearly kr 20 000 per person having such liabilities. For other
loan liabilities the equivalent amount
was kr 10 000, for commodity liabilities
kr 13 000, but for taxation liabilities
less than kr 1 000. For mortgage liabilities and other loan liabilities, the
figures for the women (kr 28 000 and
kr 11000 respectively) were higher
than for the men (kr 18 000 and kr
10 000 respectively).
Investment of assets. Chap. VI deals
with the assets according to different
types of investment. Nine types of
investment are distinguished, i.e. 1)
agricultural real estate etc, 2) other
real estate, 3) business e t c , 4) bank
accounts, 5) bonds, 6) other receivables, 7) shares in Swedish jointstock companies, 8) property of nonassessed children and 9) other assets.
It should be mentioned that persons
with property in more than one type
of investment have been included for
each type.
The most usual type of investment
was bank accounts, with 170 persons
per 1 000, followed by other real estate,
agricultural real estate and bonds.
Employers in agriculture had över
two-thirds of their assets invested in
agricultural real estate, while employers in manufacturing and construction
etc, transport and Communications, and
commerce had 31 %, 41 % and 26 %
respectively of their assets invested in
business etc. The wage-earners in
particular, but also the employers and
the salaried employees, in all industries
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except agriculture had a large proportion of their assets invested in other
real estate. Bank accounts were specially common for the wage-earners in
all industries, in particular for the
agricultural wage-earners, while shares
were the most usual for salaried employees.
Three-fourths of all persons with
agricultural real estate had agriculture
as their main occupation, i.e. they
have been counted as employers in
agriculture, forestry and fishing; they
owned 86 % of all the assets invested
in agricultural real estate. Of the remaining occupational groups with
agricultural real estate, wage-earners in
manufacturing and construction (chiefly building and road workers) and
wage-earners in agriculture etc, (chiefly forestry workers) formed the
largest groups and accounted for 7 %
and 5 % respectively of all those with
agricultural real estate; they owned
2,5 % and 1,5 % respectively of all the
assets invested in agricultural real
estate. No less than 30 % of those with
other real estate were industrial workers, 11 % were other workers, 22 %
were salaried employees, 18 % were
employers and 19 % were economically
inactive. Of those with business etc,
33 % were employers in commerce and
29 % employers in manufacturing and
construction. Of those with bank
accounts, 17 % were industrial workers and 16 % employers in agriculture.
Agricultural employers were the largest
occupational group having bon ds and
other receivables (14 % and 18 %
respectively). No less than 31 % of
the share-owners were economically
inactive; they owned 44 % of the assets
invested in shares.
If a division is made of the types of
investment according to different com-

binations, it may be seen that the most
usual type of investment was bank
accounts alone, followed by other real
estate alone and agricultural real estate
alone. These three types of investment
represented 24 %, 18 % and 9 % respectively, or approximately 50 % altogether, of the total number of persons with assets. The other combinations came in the following order:
other real estate + bank accounts
being 8 %, agricultural real estate +
bank accounts 7 %, bank accounts +
bonds 4 % and other real estate + bank
accounts + bonds 3 %.
Special account of various kinds of
investment. Each of the different types
of investment are dealt with in Chap.
VII.
About three-fourths of those owning
agricultural real estate, and five-sixths
of those who were tenant farmers but
not owners, had agriculture as their
main occupation. Most of those with
agriculture as a secondary occupation
were wage-earners: they accounted for
14 % of the owners and 12 % of the
tenants.
More than half of those with assets
in other real estate lived in towns,
and nearly one-fourth of them had
dwelling units (alone or in combination
with houses and grounds) themselves
being members of housing associations
or part owners of housing companies.
On the other hand, few of those living
in rural areas had such dwelling units.
In towns the value of the rented part
accounted for more than a half but in
rural areas for only one-third of all
the assets invested in other real estate.
In respect of persons with assets in
business etc, a distinction has been
made between those with and without
business real estate. 92 % of the for-
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mer, and 84 % of the latter, were
counted as employers and thus had
business as their main occupation.
Investment in bank accounts was
more usual for the agricultural population than for those in other industries.
No less than 41 % of the male economically active persons in agriculture,
forestry and fishing, and 38 % of the
female, had assets invested in bank
accounts. It was comparatively much
more usual for employers to have bank
accounts than for employees; no less
than 50 % of all the male employers,
and 55 % of the female, had bank
accounts, the corresponding figures
for salaried employees being 34 % and
24 % respectively and for the wageearners 20 % and 17 % respectively.
Investment in savings banks was more
usual than in commercial banks for
all the groups distinguished according
to industry and occupational status. Investment in savings banks was of
specially great importance for wageearners.
Of the persons having bonds, 87 %
had less than kr 5 000 invested in
bonds; the percentage was even higher
(92 %) for those with premium bond
loans and savings certificates. Women
accounted for 30 % of those having

bonds. The figure for salaried employees was no less than 34 %, for
employers 27 % , wage-earners 17 %
and for those who were economically
inactive, 22 %.
No less than 46 % of those with
other receivables were employers, and
more than a quarter were women.
More than half of those with shares
in Swedish joint-stock companies had
less than kr 5 000 invested in the latter;
on the other hand, in 9 % of the cases
the sum of money invested in shares
exceeded kr 100 000. 39 % of the
share-holders were women, and 42 %
of the sums of money invested in
shares was owned by the women. The
corresponding figures were 48 % and
50 % respectively for shares quoted on
the Stock Exchange only, i.e. half of
the latter type of shares owned by
private persons belonged to women.
31 % of the share-holders were economically inactive, and mainly women,
as were no less than 41 % of those
with shares quoted on the Stock
Exchange.
Of those with property of non-assessed children, 45 % were salaried employees, 40 % employers, 12 % wageearners and 3 % economically inactive.
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I. INLEDNING
Av redogörelsen för 1950 års folkräkning ha hittills utkommit sju delar, av
vilka alla utom delarna II och VII hänföra sig till den totala räkningen.
Del I behandlar huvudsakligen areal
och folkmängd inom kommuner, församlingar och andra förvaltningsområden samt folkmängden i tätorterna.
Även delarna III och IV innehålla uppgifter om kommuner, församlingar och
tätorter, varvid den förstnämnda delen
huvudsakligen behandlar åldersfördelningen och den sistnämnda fördelningen efter yrke. Uppgifter om länen och
hela riket finnas i delarna V och VI,
av vilka den förra avser ålder och civilstånd och den senare yrke; denna
innehåller dessutom uppgifter för hela
riket om hushåll samt om utrikes födda och utlänningar.
Del II hänför sig till en urvalsundersökning, omfattande ungefär 3,3 % av
befolkningen. Den grundar sig på en
bearbetning av det vid 1950 års folkräkning upplagda befolkningsregistret.
Förutom preliminära uppgifter om kön,
ålder, civilstånd och yrke, som meddelades i avvaktan på de då ännu ej
föreliggande definitiva uppgifterna från
den totala räkningen, innehåller denna
volym vissa familjestatistiska uppgifter.
Även del VII hänför sig till en urvalsundersökning. Denna volym innehåller uppgifter om inkomstförhållanden med huvudvikten lagd på inkomstens fördelning på olika förvärvskällor.
Vidare har på folkräkningsavdelningen utarbetats dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondet 1941—1950 samt
en översikt av befolkningsrörelsen för
samma årtionde, vilka båda publika-

tioner dock ej ingå i serien av folkräkningsberättelser.
Med föreliggande åttonde del avslutas 1950 års folkräkning. Denna volym behandlar befolkningens förmögenhetsförhållanden med huvudvikten lagd
dels på förmögenhetsbildning och skuldsättning, dels på förmögenhetsplacering.
Motsvarande uppgifter för år 1945
publicerades i delarna III: 2 och VIII: 2
av 1945 års folkräkning.
Förmögenhetsundersökningen
har
upplagts efter i stort sett samma riktlinjer som den i del VII publicerade
inkomstundersökningen. De båda undersökningarna bygga på samma primärmaterial. Vad som i del VII anförts
om primärmaterial, tidpunkt för undersökningen, urval, komplettering av uppgifterna, bearbetning och uppskrivning
gäller även förmögenhetsundersökningen, varför läsaren hänvisas till redogörelsen härför i de två första kapitlen
av del VII samt bil. 1 i samma folkräkningsdel. Här skall endast i korthet
upprepas några av de i detta avseende
viktigaste upplysningarna.
Materialet omfattar sådana personer,
som levde vid 1951 års slut och då
voro bosatta inom riket, och även
civilståndsuppgifterna samt uppgifter
om förmögenhet avse denna tidpunkt,
medan inkomstuppgifterna samt uppgifter om gäldräntor avse hela år 1951.
Yrkesfördelningen gäller i regel det
yrke, från vilket större delen av inkomsten under år 1951 härrörde. Födelseårsgrupperingen ansluter sig däremot
av skäl, som anförts i del VII, till förhållandena vid 1950 års slut.
Undersökningen är total beträffande
personer med minst 50 000 kr samman-
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räknad nettoinkomst, medan den för
övriga personer utgör en urvalsundersökning. För personer med mellan
10 000 och 50 000 kr inkomst omfattar
undersökningen dem, som äro födda
den 15 :e i någon månad, och för personer med mindre än 10 000 kr inkomst
är urvalet begränsat till sådana, som
äro födda den 15.-e i någon av månaderna mars, juni, september och december. För gifta kvinnor gäller dock,
att de hänförts till samma delmassa
som mannen. För varje till urvalsundersökningen hörande person med
minst 10 000 kr inkomst har stansats
ett hålkort, medan för varje person
med lägre inkomst stansats tre sådana
kort med hänsyn till att urvalskvoten
i senare fallet endast utgör en tredjedel
av den förra kvoten. Uppskrivning av
urvalsundersökningens uppgifter har
skett enligt en formel, för vilken redogöres i del VII, och vid vars beräkning hänsyn även tagils till personer,
som ej avgivit deklaration, eller vilkas
deklarationer icke varit tillgängliga för
centralbyrån. Uppskrivningarna ha, när
det gäller antalet personer, grundat sig
på uttrycket 32,0 n» + 1,0 n', där n u
betecknar det antal personer, som i
varje särskilt fall redovisats i urvalsundersökningen, och n' motsvarande tal
i totalundersökningen. När det gäller
belopp (både inkomst- och förmögenhetsbelopp), har vid uppskrivningarna
uttrycket 31,7 nu -(- 1,0 n' använts.
Undersökningen omfattar alla, som
redovisat antingen både tillgångar och
skulder eller enbart tillgångar eller enbart skulder.
I det stora hela ha i fråga om uppläggning och bearbetningsmetod summa
principer tillämpats som beträffande
bottensamplingen vid 1945 års folkräkning. Några förändringar må dock beröras. På grund av att en annan metod

för kodsättning av förmögenhetsbelopp
använts, ha vid fördelningen av förmögenhetsägarna efter beloppets storlek, klassgränser denna gång satts vid
jämna 1000-tal kr, medan år 1945
500-kronorsgränser användes. Klassen
20 000—30 000 kr 1950 motsvaras sålunda år 1945 av klassen 19 500—29 499
kr. Någon egentlig betydelse vid jämförelse mellan de båda folkräkningarna
torde detta icke ha, emedan skiljaktigheterna i stort sett torde taga ut
varandra. Vid beräkningen av förmögenhetsbeloppens sammanlagda storlek har justering skett, så att full jämförelse skall kunna ske. Eftersom förmögenhetsbeloppen förra gången vid
kodsättningen avrundades till närmaste
1 000-tal kr och denna gång sänkts till
närmast lägre 1 000-tal kr, ha sålunda
de sistnämnda förmögenhetsbeloppen
alltid höjts med 500 kr per person. Beträffande inkomst- och gäldräntebelopp
gäller detsamma med den skillnaden
att avrundningen gäller 100-tal kr, varför höjningen här är 50 kr per person. Vid retrospektiva jämförelser ha
klasserna för enkelhets skull betecknats
enligt den senaste indelningsgrunden.
Liksom år 1945 ha de på deklarationsblanketten upptagna olika slagen
av förmögenhetsplacering delats på nio
olika grupper, och grupperingen är
exakt densamma som då. Beträffande
vissa av dessa grupper har dock redovisningen något utvidgats. I fråga om
gruppen »jordbruksfastighet ra. m.»
särredovisas icke endast såsom år 1945
fastighetens taxeringsvärde utan dessutom även skogsvärdet. För »annan fastighet» lämnas särskilda uppgifter om
bostadslägenheter, som innehades av
medlemmar av bostadsföreningar eller
delägare i bostadsaktiebolag. Bland
aktier i svenska aktiebolag särskiljas
denna gång börsnoterade aktier.

3°
Vidare ha för första gången, tack
vare att deklarationsblanketten blivit
mera detaljerad, skulderna kunnat uppdelas efter olika typer, nämligen inteckningsskulder, andra låneskulder,
varuskulder, skatteskulder och andra
skulder. Även gäldräntor ha fördelats
på olika slag, nämligen ränta å lånat
kapital placerat i jordbruksfastighet, i
annan fastighet och i rörelse samt gäldräntor av annat slag.
Sedan år 1945 ha vissa benämningar
ändrats, så att full överensstämmelse
med deklarationsblankettens beteckningar erhållits. Sålunda användas benämningarna »tillgångar» och »skulder»
i stället för »bruttoförmögenhet» och
»bruttoskuld» och benämningen »behållen förmögenhet» i stället för »nettoförmögenhet».
Rörande de principer, som använts
vid bearbetningen, kunna ytterligare
uppgifter inhämtas ur den instruktion,
som utarbetades för kodsättningen, och
som här återges såsom bilaga (bil. 1).
Som hjälpmedel användes en s. k. förlaga, d. v. s. en deklarationsblankett,
där vissa rader försetts med nummer,
vartill hänvisades i instruktionen (bil.
2). Såsom framgår av instruktionen
överfördes vissa koder, belopp m. m.
till en särskild blankett (bil. 3), som
sedermera tjänade såsom underlag vid
stansning av de hålkort, som användes
vid den följande maskinella bearbetningen.
Samtliga i denna publikation meddelade tal äro uppskrivna. Liksom
alla sådana tal äro de i viss mån osäkra,
och särskilt gäller detta de fall, där
bastalen äro små och tillfälliga inflytelser följaktligen ha haft ökat spelrum.
Därtill kommer att uppgifter, grundade på självdeklarationer, i många fall
måste antagas giva minimital. Visserligen har hänsyn alltid kunnat tagas
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till taxeringsnämndens ändringar och i
regel även till prövningsnämndens; däremot ha kammarrättens och regeringsrättens beslut ej kunnat inväntas. Rättelse torde emellertid i huvudsak ha
begränsats till sådana fall, där uppgifterna haft betydelse i beskattningssynpunkt. I detta hänseende må framhållas, att genom beslut den 26 juli 1947
skattebestämmelserna från och med
1948 års ingång ändrats därhän, att
mindre förmögenheter icke längre äro
föremål för någon förmögenhetsbeskattning. Vid tidpunkten för denna undersökning gällde detta förmögenheter, som
uppgingo till högst 30 000 kr. Emellertid har skyldigheten att i självdeklarationen redovisa också förmögenhet av
lägre belopp icke upphört. En granskning av deklarationernas förmögenhetsuppgifter och jämförelse med andra
uppgifter i deklarationerna och deras
bilagor ha givit vid handen, att denna
deklarationsplikt i allmänhet iakttagits
också för ej beskattningsbara förmögenheter. Där så ej är fallet, har det i
regel varit möjligt att med ledning av
olika uppgifter (t. ex. uppgifter om
taxeringsvärden i bilagorna, uppgifter
om bank- och obligationsräntor, aktieutdelningar m. m.) komplettera förmögenhetsuppgifterna. Även om materialet i stor utsträckning kunnat fullständigas i detta avseende, bör det trots
detta framhållas, att uppgifterna om
förmögenheter på högst 30 000 kr böra
studeras med större försiktighet än
uppgifterna om övriga förmögenheter.
Tyngdpunkten av berättelsen har därför lagts på dessa senare förmögenheter. Detta har haft till följd, att klassindelningen beträffande mindre förmögenheter i regel icke gjorts lika utförlig som år 1945, medan å andra sidan klassindelningen beträffande större
förmögenheter gjorts utförligare än då.
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Såväl text- som tabellinnehållet har
begränsats till endast de viktigaste resultaten. I den mån utförligare uppgifter äro erforderliga, finnas sådana i
viss utsträckning tillgängliga i råtabeller (se bil. 4).
Vissa uppgifter om förmögenhet vid
1951 års slut finnas även i den på statistiska centralbyråns finansstatistiska
avdelning utgivna publikationen »Skattetaxeringarna samt fördelningen av inkomst och förmögenhet taxeringsåret
1952». Uppgifterna, som grunda sig på
längderna över taxeringen till statlig
förmögenhetsskatt, skilja sig i flera avseenden från folkräkningens uppgifter.
Sålunda ingå ej i finansstatistiken förmögenheter, som uppgå till högst 30 000
kr. Vidare upptager finansstatistiken
ej endast fysiska personer utan även
oskifta dödsbon och familjestiftelser.
Därtill kommer, att i finansstatistiken
samtaxerade äkta makars förmögenheter sammanslagits; denna skillnad inverkar visserligen icke på det totala
förmögenhetsbeloppet men däremot på
antalet förmögenhetsägare och dessas
fördelning på olika förmögenhetsklasser.
För att åstadkomma en jämförelse
mellan antalet förmögenhetsägare enligt

folkräkningen och finansstatistiken är
det först och främst nödvändigt att
eliminera åtminstone den förstnämnda
av dessa skiljaktigheter, vilket sker
genom att avräkna alla personer, vilkas
förmögenhet understiger 30 000 kr. Personer med exakt 30 000 kr förmögenhet borde egentligen även avräknas,
men detta kan av tekniska skäl icke
ske och torde sakna större betydelse.
Att avräkna dödsbon och familjestiftelser låter sig icke heller göra men
dessa torde icke spela någon större roll.
Slutligen böra folkräkningens uppgifter
omräknas på så sätt att samboende makars förmögenheter sammanslås. Även
om en exakt dylik omräkning med hänsyn till folkräkningstabellernas uppläggning icke kan åstadkommas, kan
man dock med ledning av en råtabell,
som upptager olika förekommande kombinationer mellan mannens och hustruns förmögenhet (vardera uppdelad
i icke mindre än 31 storleksklasser),
göra tillräckligt noggranna beräkningar
i detta avseende. I följande tablå, som
visar antalet personer med minst 30 000
kr förmögenhet enligt folkräkningen
och finansstatistiken, ha folkräkningens tal omräknats på nyssnämnda sätt.

överensstämmelsen mellan de båda
materialen är tämligen god. Differenserna i de olika klasserna kunna åtminstone delvis bero på att i folkräkningens men ej i finansstatistikens uppgifter hänsyn kunnat tagas till prövningsnämndens ändringar. Dessa differenser taga i stort sett ut varandra,
och den obetydliga skillnaden på drygt
2 000 personer i totalantalet utgör

mindre än 1 % av antalet förmögenhetsägare med minst 30 000 kr förmögenhet. Antalet oskifta dödsbon och familjestiftelser, som ingå i finansstatistikens men ej i folkräkningens tal, är
okänt, men det förefaller icke orimligt,
att detta antal ungefär motsvaras av
differensen i totalantalet mellan de
båda materialen.
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II. TILLGÅNGARNAS OCH SKULDERNAS STORLEK
På deklarationsblanketten upptagas
under rubriken »Sammanställning för
taxering till statlig förmögenhetsskatt»
16 olika förmögenhetsposter, vilkas
summa benämnes »Summa tillgångar»,
varefter omedelbart följa orden »Avgår:
Skulder». De belopp, som här upptagas,
ha i regel kunnat användas såsom mått
på vederbörandes tillgångar resp. skulder. I en del fall förekommer det emellertid, att skulder avdragits direkt från
vissa förmögenhetsposter, och att där
upptages nettovärdet av ifrågavarande
post; i dessa fall ha värdena vid bearbetningen omräknats, för att riktiga
värden på vederbörandes tillgångar och
skulder i möjligaste mån skulle kunna
redovisas. Skillnaden mellan tillgångarna och skulderna benämnes »Behållen
förmögenhet». I de fall, där den behållna förmögenheten uppvisar underskott, skall detta på deklarationsblanketten utföras med noll; vid bearbetningen har dock underskottets storlek
uträknats.
Bland de personer, som avlämna deklaration, finnas dels sådana, som varken ha tillgångar eller skulder, dels sådana, som ha tillgångar eller skulder
eller bådadera. Hur stora dessa grupper voro vid utgången av 1951, framgår av tab. A, som även för varje sådan grupp lämnar uppgift om tillgångarnas, skuldernas, den behållna förmögenhetens och den sammanräknade nettoinkomstens storlek samt vissa relativa tal. Därjämte ha jämförelsetal för
år 1945 angivits.
Av de sex i tab. A upptagna grupperna omfatta de två första personer,
som uppvisa behållen förmögenhet.
Två andra grupper, nämligen den fjärde och den sjätte, uppvisa förmögen-

hetsunderskott, d. v. s. tillgångarna ha
understigit skulderna eller endast skulder ha redovisats. Dessa grupper äro
i numerärt avseende ganska obetydliga.
Det bör dock observeras, att den sjätte
gruppen, d. v. s. personer utan tillgångar men med skulder, säkerligen är
betydligt större än talen visa, emedan
många personer, som sakna tillgångar,
icke i deklarationsblankettens avdelning för förmögenhetsredovisning torde
ha uppgivit sina skulder, eftersom skulderna i dylika fall icke inverka på
förmögenhetsbeskattningen. Därigenom
torde en del deklaranter, som rätteligen borde ha förts till sjätte gruppen, i
stället kommit att räknas till femte
gruppen, som omfattar personer utan
vare sig tillgångar eller skulder, vilken
grupp innefattar ej mindre än 70 % av
hela antalet personer.
Den största andelen av såväl tillgångarna som skulderna kom på personer, som hade både tillgångar och
skulder och för vilka de förra voro
större än de senare. Beträffande sammanräknad nettoinkomst uppvisade
denna grupp i det närmaste samma
belopp som den i numerärt avseende
nästan fem gånger så stora gruppen
personer utan vare sig tillgångar eller
skulder. Dessa två grupper svarade
sammanlagt för omkring tre fjärdedelar
av den totala nettoinkomsten.
Av tablåns sista kolumn framgår den
sammanräknade nettoinkomsten per
person. Det lägsta talet återfinnes här
för personer utan vare sig tillgångar
eller skulder. Den högsta medelinkomsten uppvisade de tre grupper, som
hade både tillgångar och skulder; någon
större skillnad mellan dessa tre grop-
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Tab. A. Förmögenhetsbildning och skuldsättning, översikt för åren 1951 och 1945
Formation

of property and indebtedness, summary for 1951 and 1945

per ger sig i detta avseende icke till
känna.
Det torde emellertid böra framhållas,
att den indelning i sex grupper, som
gjorts i tab. A, icke är helt invändningsfri, särskilt på grund av att uppgifterna om skulder äro osäkra. Det
har redan omnämnts, att personer utan
tillgångar säkerligen i stor utsträckning underlåtit att vid förmögenhetsredovisningen deklarera sina skulder.
Vidare bör nämnas, att under benämningen >skulder» icke endast inräknats
skulder i egentlig mening utan även
vissa poster, som vid deklaration få

inräknas, nämligen vissa skatter samt
kapitalvärdet av förpliktelse att utgiva
undantagsförmån, pension e. d. Härigenom komma en del personer, som ej
ha andra skulder än sådana av sistnämnda slag, att inräknas bland personer med skulder. Detta inverkar
bl. a. på jämförbarheten mellan de i
tab. A meddelade talen för år 1951 och
år 1945, emedan genom uppbördsförordningen den 31 december 1945, som
trädde i kraft den 1 januari 1947, antalet personer som redovisat skatteskulder minskats. Enligt de år 1951
gällande bestämmelserna få enligt an-
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visningarna till deklarationsblanketten
»såsom skuld upptagas oguldna skatter
av följande slag, nämligen dels debiterad preliminär skatt, som påförts
året näst före det taxeringsår, varom
fråga är, eller för något föregående år,
dels slutlig skatt, som påförts på grund
av taxering under förstnämnda år eller
tidigare, dels ock tillkommande skatt,
vara den skattskyldige erhållit debetsedel under förstnämnda år eller tidigare». I praktiken betyder detta att
utom vissa skatter, som icke betalts i
vederbörlig ordning, endast s. k. kvarstående skatt samt i januari året efter
inkomståret förfallande B-skatt äro avdragbara. Personer med A-skatt, vilka
utgöra flertalet av skattebetalarna, erlägga sin skatt under det löpande året,
varför vid årsskiftet endast de som ha
»kvarstående skatt» att betala eller icke
inbetalt tidigare förfallna skatter ha
möjlighet att avdraga några skatteskulder. Genom att deklarationsblanketten
numera innehåller uppgift om skatteskuldernas storlek kunna dessa särskiljas från de verkliga skulderna.
Enligt det år 1945 gällande beskattningssystemet hade däremot varje person, som överhuvudtaget var skattskyldig, rätt att bland sina skulder upptaga
den del av under året debiterade skatter, som icke skulle inbetalas förrän
påföljande år (se Folkräkningen 1945,
del VIII: 2, sid. 13*). I realiteten visade
det sig emellertid att många personer,
särskilt sådana med ingen eller obetydlig förmögenhet, men även åtskilliga
andra, icke använde sig av rättigheten
att upptaga skatter såsom skulder Det
är att antaga, att även år 1951 åtskilliga
personer, som haft rätt att upptaga
vissa skattebelopp såsom skuld, underlåtit att göra detta. Härav följer icke
blott att antalet personer, som uppgivas
sakna skulder, blir för högt, utan även

att för personer med skulder skuldbeloppet i många fall blir för lågt angivet. Å andra sidan torde man böra
räkna med att skulderna i en del fall
äro för högt uppgivna. Värderingen av
tillgångar och skulder kan nämligen
vara påverkad av att överskottet av
tillgångar är föremål för beskattning.
Men medan tillgångarna, som skola noggrant specificeras, ofta äro relativt lätta
för taxeringsmyndigheterna att kontrollera, är det svårare att konstatera om
de uppgivna skulderna, som icke skola
lika noggrant specificeras, äro upptagna till för högt belopp. Sannolika skål
tala sålunda för att uppgifterna om tillgångar, även om de få anses vara minimibelopp, torde vara säkrare än uppgifterna om skulder. Osäkerheten i fråga
om skulderna inverkar även på uppgifterna om den behållna förmögenheten
och antalet personer med och utan förmögenhet.
Såsom tidigare nämnts, kan man förmoda att en viss ofullständighet föreligger beträffande mindre förmögenheter, för vilka icke längre skattskyldighet föreligger. Man skulle därför kunna
vänta, att det redovisade antalet personer med tillgångar och skulder skulle
ha minskats sedan år 1945, då skattskyldighet förelåg även för mindre förmögenheter. I verkligheten förhåller det
sig emellertid tvärtom så, att var och
en av de fem grupper, som ha både tillgångar och skulder, enbart tillgångar
eller enbart skulder, ökat i numerärt
hänseende, medan däremot antalet personer utan både tillgångar och skulder
minskat. Vad beloppens storlek beträffar, uppvisa såväl tillgångar och skulder som behållen förmögenhet uppgång,
men denna är icke lika kraftig som
för sammanräknad nettoinkomst, vilket
framgår av talen i den kolumn, som avser behållen förmögenhet per 1 000 kr
sammanräknad nettoinkomst.
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Tab. B. Förmögenhetsbildning och skuldsättning inom olika civilstånds- och födelseårsgrupper
åren 1951 och 1945
Formation of property and indebtedness in various groups according to marital status and year
of birth, 1951 and 1945

1

Födda 1934 eller tidigare. — 2 Samtliga åldrar. — 3 Födda 1930 eller tidigare.

9°
Tab. C. Förmögenhetsbildning och skuldsättning inom olika yrkesgrupper åren 1951 och 1945
Formation of property and indebtedness in different occupational groups, 1951 and 1945

1

Häri ingå även huvudgrupperna husligt arbete och ospecificerad verksamhet.

I tak 1 och 2 lämnas närmare uppgifter om de i tab. A redovisade grupperna utom den grupp, vilken omfattar
personer, som varken ha tillgångar eller

skulder. I tab. 1 har fördelning skett
efter kön, civilstånd och födelseår och
i tab. 2 efter näringsgren och yrkesställning samt sammanräknad nettoin-
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Tab. D. Förmögenhetsbildning och skuldsättning inom olika inkomstklasser åren 1951 och 1945
Formation of property and indebtedness in various income classes, 1951 and 1945

komst. I syfte att analysera skilj akt igheterna mellan olika befolkningsgrupper i fråga om förmögenhetsbildning
och skuldsättning ha i några texttabeller en del nr tab. 1 och 2 hämtade

uppgifter sammanställts och meddelats
i form av relativa tal. Av dessa texttabeller innehåller tab. B uppgifter med
fördelning efter civilstånd och födelseår, medan i tab, C förekommer fördel-
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ning efter näringsgren och yrkesställning och i tab. D efter sammanräknad
nettoinkomst. På grund av förut omnämnda brister i materialet bör man ej
ur tabellerna draga mera vittgående
slutsatser rörande den procentuella fördelningen på de olika grupperna inom
en viss befolkningskategori utan i stället huvudsakligen observera olikheterna
mellan de olika befolkningskategorierna.
Vad först den vuxna befolkningen
efter kön beträffar, visar tab. B att icke
mindre än 78 % av kvinnorna men
endast 40 % av männen saknade såväl
tillgångar som skulder. Männen uppvisade betydligt högre medelbelopp
per person än kvinnorna beträffande
både tillgångar och skulder, men skillnaden mellan könens tal blir betydligt
mindre om medelbeloppen räknas enbart på personer med tillgångar resp.
skulder. Däremot uppvisade kvinnorna
högre belopp för tillgångar i förhållande till inkomsten än männen. Vidare
visar tabellen, att skulderna i förhållande till tillgångarna voro betydligt
större för männen än för kvinnorna.
Vid ett studium av förändringarna
sedan år 1945 måste först framhållas,
att den kraftiga penningvärdesförsämring, som ägt rum, gör att talen icke
kunna anses utgöra ett mått på förändringen i realförmögenheterna. Man finner emellertid för såväl män som kvinnor, att antalet personer utan vare sig
tillgångar eller skulder minskat samt att
tillgångar resp. skulder i medeltal per
person ävensom skulder i förhållande
till tillgångar ökat. Däremot ha tillgångarna i förhållande till sammanräknad nettoinkomst minskat, vilket är
ett uttryck för att tillgångarna icke ökat
i samma takt som inkomsterna.
Utvidgas jämförelsen till att även gälla civilstånd, visar tabellen, att de gifta

och förut gifta männen samt de förut
gifta kvinnorna uppvisade särskilt höga
belopp beträffande tillgångar per person. I fråga om tillgångar i förhållande
till nettoinkomsten hade de förut gifta
kvinnorna de ojämförligt högsta talen.
Beträffande skulder per person samt
skulder i förhållande till tillgångar
uppvisade däremot de gifta männen de
högsta talen. För samtliga civilståndsgrupper förekommer ökning sedan år
1945 beträffande tillgångar och skulder
per person samt skulder i förhållande
till tillgångar men minskning för tillgångar i förhållande till inkomst.
Vidare visa uppgifterna i tab. B om
fördelning efter födelseår, att tillgångarna per person kraftigt ökades
med stigande ålder. Att denna ökning
var starkare än motsvarande ökning av
nettoinkomsten, framgår av att för den
vuxna befolkningen tillgångarna per
1 000 kr nettoinkomst uppvisade en stigande serie. Även skulderna per person
förete till en början ökning med åldern,
men i de högsta åldrarna ger sig en
minskning åter till känna.
Vid ett studium av förmögenhetsinnehav och skuldsättning är det emellertid liksom i andra sammanhang fördelaktigare att analysera fördelningen
efter kön och civilstånd och fördelningen efter ålder samtidigt, emedan
ålders- och civilståndsfördelningarna
äro beroende av varandra. Då emellertid en analys av hithörande problem efter kön, födelseår och civilstånd i kombination av utrymmesskäl icke kunnat
göras i tab. B, ha för den vuxna befolkningen några viktigare uppgifter härom
sammanställts i följande tablå. Tablån
berör dels tillgångar och skulder per
person, dels slutligen skulder per 1 000
kr tillgångar. Alla talen ha beräknats
på samtliga i befolkningsgruppen ingående personer.
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Av tablån framgår, att i samtliga
födelseårsgrupper de gifta hade de
högsta talen bland männen och de förut
gifta bland kvinnorna beträffande såväl tillgångar per person som skulder
per person. I fråga om skulder i förhållande till tillgångar hade bland männen de gifta genomgående de högsta
talen; beträffande kvinnorna var tendensen mer oregelbunden.
I tab. G har fördelning skett efter
yrke. I fråga om näringsgrenarna uppvisade i likhet med år 1945 jordbruket
och handeln de högsta beloppen per
person för såväl tillgångar som skulder. Anmärkningsvärt är att medan
den procentuella andelen personer med
behållen förmögenhet (de två första
kolumnerna) ökat från 37,9 år 1945 till
41,2, d. v. s. med 3,3 enheter i genomsnitt för den förvärvsarbetande befolkningen i dess helhet, äro motsvarande

1

Inräknat gruvbrytning.

procentandelar för den förvärvsarbetande befolkningen inom jordbruk med
binäringar resp. 56,1 och 68,0, d. v. s.
ökningen utgör här icke mindre än
11,9 enheter. Beträffande fördelningen
efter yrkesställning gäller, att företagarna uppvisade betydligt högre genomsnittsbelopp för både tillgångar och
skulder än tjänstemännen, medan dessa
senare i sin tur hade väsentligt högre
tal än arbetarna. Den ej förvärvsarbetande befolkningen hade i detta avseende ännu lägre tal än arbetarna. Medelbeloppen för de olika grupperna av
näringsgren och yrkesställning ha nästan undantagslöst starkt ökat sedan år
1945.
Av utrymmesskäl har i tab. C någon
kombination mellan näringsgren och
yrkesställning ej kunnat göras. I följande tablå meddelas emellertid vissa
uppgifter med dylik kombination.
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Av tablån framgår bl. a., att både
tillgångar och skulder voro särskilt stora per person för företagare inom handel, vilket torde sammanhänga med
att aktiebolagsformen icke förekommer
i samma utsträckning för dessa som för
andra näringsidkare. Härigenom komma beträffande handelns företagare
bl. a. kortfristiga varuskulder i betydande utsträckning att ingå bland
skulderna. Skulder per 1000 kr tillgångar äro ojämförligt lägre för förvärvsarbetande inom jordbruk än för
förvärvsarbetande inom andra näringsgrenar.
Tab. D innehåller uppgifter om förmögenhetsbildning och skuldsättning
med fördelning efter sammanräknad
nettoinkomst. Tabellen visar, att de genomsnittliga beloppen för tillgångar och
skulder per person regelbundet ökas
med stigande inkomst, varvid ökningen
var särskilt kraftig i de högre inkomstklasserna. Att förmögenheten per person i de lägre inkomstklasserna endast
tämligen obetydligt ökas vid stigande
inkomst, kommer tydligt till synes av
de i tabellen meddelade uppgifterna
rörande tillgångar per 1 000 kr sammanräknad nettoinkomst. Nämnda tal
visa nämligen i de lägre inkomstklasserna (där bl. a. ingår ett stort antal
icke förvärvsarbetande personer, som
huvudsakligen leva av kapital) nedgång
vid stigande inkomst, medan i de högre
inkomstklasserna talen åter stiga. Tabellens sista kolumn uppvisar (med
undantag för de lägsta inkomstgrupperna) endast obetydliga variationer utan
tydlig tendens, vilket synes tyda på att
vid förbättrade inkomstförhållanden
skulderna ökas i ungefär samma takt
Bom tillgångarna.
Sambandet mellan tillgångarnas och
skuldernas storlek framgår av tab. 3.
Tabellen visar mycket stor spridning
av talen, och det är svårt att av dessa

draga några bestämda slutsatser rörande sambandet mellan tillgångar och
skulder. För underlättande därav ha i
tab. E vissa uppgifter sammanställts.
Tabellen visar bl. a., att det relativa
antalet personer utan skulder starkt
sjunker med stigande tillgångar, samt
att detta relativa antal i de flesta storleksklasserna var betydligt större för
kvinnor än för män. Både för män och
kvinnor har detta antal i nästan alla
storleksklasser ökats sedan år 1945. Vid
stigande tillgångar stiger skuldernas belopp absolut taget kraftigt, men i fråga
om relationen mellan skulder och tillgångar kan knappast någon tydlig tendens spåras. Genom uträkning inom
varje storleksklass av skillnaden mellan
medianerna för tillgångarna och för
skulderna har i tabellen den behållna
förmögenheten inom varje klass av tillgångar beräknats. Att kvinnorna, som
dels i större utsträckning än männen
äro skuldfria och dels i allmänhet ha
lägre skuld i förhållande till tillgångarna, visa högre behållen förmögenhet
än männen, framgår tydligt av tabellen.
Sålunda hade exempelvis de kvinnor,
vilkas tillgångar uppgingo till 10 000—
12 000 kr, en beräknad behållen förmögenhet på 8 964 kr, medan männens motsvarande tal endast utgjorde 4 306 kr.
I tab. 4 behandlas förmögenhetsbildning och skuldsättning med gruppering efter yrkesställning och inkomst
i kombination. Personer med tillgångar,
skulder eller bådadera ha uppdelats
på samma fem typgrupper, som förekomma i tab. 1 och 2. För de två största
av dessa grupper har ytterligare uppdelning skett. Sålunda ha personer
med tillgångar men utan skulder uppdelats efter tillgångarnas storlek samt
personer med tillgångar överstigande
skulderna efter tillgångarnas och skuldernas storlek i kombination. I tab. F
ha vissa på tab. 4 grundade uppgifter
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Tab. E. Skulder i förhållande till tillgångar åren 1951 och 1945
Liabilities in relation to assets, 1951 and 1945

1
av hela antalet i vederbörande klass ingående män resp. kvinnor. — s Medianbelopp, där
personer utan skulder ej medräknats.

sammanställts. I tabellen har uppdelning skett efter sammanräknad nettoinkomst i kombination med yrkesställning; företagarna ha dessutom uppdelats på jordbruk med binäringar och
övriga näringsgrenar. I tabellen förekomma dels procentuell fördelning på

de sex i tab. A upptagna grupperna,
dels vissa medianbelopp för tillgångar
och skulder. Tabellen visar att inom
varje yrkesgrupp medianbeloppen för
tillgångarna i stort sett ökade med
stigande inkomst, medan för skulderna
tendensen var mer oregelbunden.
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Tab. F. Förmögenhetsbildning och skuldsättning inom olika inkomstklasser i kombination med
yrkesställning
Formation of property and indebtedness in various income classes in combination with occupational
status

1
Avser personer med tillgångarna större än skulderna. —s Inräknat personer med underskott
eller utan inkomst.
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III. TILLGÅNGAR EFTER AVRÄKNING AV SKULDER
(BEHÅLLEN FÖRMÖGENHET)
I den föregående redovisningen ha
tillgångar och skulder behandlats var
för sig, medan i föreliggande kapitel
analysen anknyter till det belopp, som
erhålles när skulderna avräknas från
tillgångarna. Beloppet benämnes i detta
sammanhang »behållen förmögenhet»,
oavsett om tillgångarna överstiga skulderna eller ej. Tre huvudgrupper kunna skiljas åt vid en sådan avräkning,
nämligen 1) skulderna överstiga tillgångarna (underskott), 2) tillgångarna
äro lika stora som skulderna (förmögenhet = 0) och 3) tillgångarna överstiga
skulderna (förmögenhetsinnehav). I
första gruppen ingå också de fall, då endast skulder finnas redovisade, och i
tredje gruppen de fall, där endast tillgångar redovisas. Tillsammans representerade dessa tre grupper 2 157 000
personer, och av dessa tillhörde 361 000
första gruppen, 21 000 andra gruppen
och 1 775 000 tredje gruppen (förmögenhetsägarna). Närmare uppgifter
om dessa tre typgrupper meddelas i
tab. 5—8 i tabellavdelningen. I tab. G
lämnas en översikt innehållande absoluta och relativa tal, jämte motsvarande uppgifter för år 1945.
H u r många procent av förmögenhetsägarna, d. v. s. personer med
större tillgångar än skulder, som hade
minst
nedanstående förmögenhetsbelopp, framgår av följande sammanställning, som även innehåller uppgifter
för år 1945.

I de lägre storleksklasserna äro männens tal högre än kvinnornas men i de
högre ha kvinnorna de högsta talen.
Skillnaderna mellan männens och kvinnornas tal voro dock i stort sett ganska
obetydliga. Förskjutningarna sedan år
1945 äro större för männen än för kvinnorna.
I tab. 5 h a r fördelning skett efter
födelseår och civilstånd.
Motsvarande
relativa tal finnas i tab. H, där för såväl olika civilstånds- som olika födelseårsgrupper den procentuella fördelningen efter behållen förmögenhet angives. Då emellertid civilstånds- och
födelseårsindelningarna ha nära samband med varandra, h a r också en uppdelning skett efter dessa indelningar i
kombination. Av utrymmesskäl h a r
dock för olika civilstånd i kombination
med födelseår någon fördelning efter
den behållna förmögenhetens procentuella storlek icke kunnat ske, men däremot lämnas i tab. I uppgifter om
medianförmögenheterna.
Vid
beräkningen av dessa tal, liksom även vid i
det följande förekommande medianer
för behållen förmögenhet, h a r hänsyn
tagits icke endast till personer, vilkas
tillgångar överstiga skulderna, utan
även till personer, för vilka skulderna
äro större än eller lika stora som tillgångarna. För samtliga män var me dianförmögenheten 5 177 kr och för samtliga kvinnor 4 518 kr.
Om den yngsta gruppen, där förmögenheterna nästan alltid torde ha
tillkommit genom arv eller gåva, u n dantages, visar det sig dels att männens
förmögenhet i varje födelseårsgrupp
var större än kvinnornas, dels att både
för män och kvinnor förmögenheten
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Tab. G. Fördelning efter behållen förmögenhet åren 1951 och 1945
Distribution by property retained, 1951 and 1945

ökas med stigande ålder. Bland männen hade i var och en av födelseårsgrupperna de ogifta de största förmögenhetsbeloppen, och därefter följde
nästan genomgående de gifta. Bland
kvinnorna hade de gifta undantagslöst
de lägsta talen, medan ordningsföljden
mellan de båda övriga civilståndsgrupperna växlade.
I tab. 6 har den behållna förmögenhetens storlek kombinerats dels med yrke,
dels med inkomst. Medianförmögenheterna för olika yrken bland den förvärvsarbetande befolkningen framgå av tab. J.
Företagarna hade betydligt högre förmögenhet än de båda andra grupperna.
Däremot var skillnaden mellan tjänstemännens och arbetarnas förmögenhet
icke så betydande. Att de kvinnliga
arbetarna redovisade något högre me-

dianförmögenhet än de kvinnliga tjänstemännen, kan synas anmärkningsvärt.
Detta förhållande beror emellertid huvudsakligen på de båda gruppernas
olika fördelning på näringsgrenar; Inom varje näringsgren utom samfärdsel
hade nämligen de kvinnliga tjänstemännen större förmögenhet än de kvinnliga
arbetarna. Bland de manliga och kvinnliga företagarna hade jordbrukarna den
största förmögenheten; därnäst följde
handelns företagargrupp, medan övriga grupper hade betydligt lägre tal.
Bland tjänstemännen och arbetarna
voro skillnaderna för olika näringsgrenar förhållandevis små; de högsta
talen uppvisade bland manliga och
kvinnliga tjänstemän samt manliga arbetare jordbruket samt bland kvinnliga
arbetare samfärdseln. Männens tal voro
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Tab. H. Procentuell fördelning efter behållen förmögenhet inom olika civilstånds- och födelseårsgrupper
Percentage distribution
year of birth

by property retained in various groups according to marital status and
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Tab. I. Behållen förmögenhet (medianbelopp i kr) inom olika civilstånds- och födelseårsgrupper
i kombination
Property retained (median sum in Sw. kr) in various groups according to marital status and
year of birth, in combination

Tab. J. Behållen förmögenhet (medianbelopp i kr) för förvärvsarbetande efter näringsgren (huvudgrupper) och yrkesställning
Property retained (median sum in Sw. kr) for economically active persons according to industry
(divisions) and occupational status

Häri ingå även huvudgrupperna husligt arbete och ospecificerad verksamhet.

med undantag för arbetare inom samfärdsel och handel högre än kvinnornas, men skillnaderna mellan könens
tal voro i allmänhet tämligen obetydliga.
I tab. K har uppdelning skett efter
sammanräknad nettoinkomst. I de
lägre inkomstklasserna synes knappast
något egentligt samband mellan inkomstens och förmögenhetens storlek före3—038 se

ligga, men i de högre klasserna råder
ett synnerligen starkt dylikt samband.
Att inom de olika inkomstklasserna
företagarna hade betydligt större förmögenhet än tjänstemännen och arbetarna inom samma inkomstklass, framgår tydligt av tabellen.
En Jämförelse mellan tjänstemännen
och arbetarna ger vid handen, att inom
praktiskt taget varje inkomstklass ar-
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Tab. K. Behållen förmögenhet (medianbelopp i kr) för män och kvinnor efter deras yrkesställning och sammanräknade nettoinkomst
Property retained (median sum in Sw. kr) for men and women according to their occupational
status and aggregate net income

betarna ha den största förmögenheten.
Detta förhållande kan synas egendomligt men torde bero på flera samverkande omständigheter. Sålunda inverkar, såsom förut berörts, tjänstemännens och arbetarnas olika näringsgrensfördelning. Vidare torde tjänstemännen
oftare ha skulder, t. ex. studieskulder,
än arbetarna, och skulderna kunna i
vissa fall vara relativt stora.
I de lägre inkomstklasserna var skillnaden mellan männens och kvinnornas
förmögenhet icke så stor, men i de högre ökas kvinnornas tal i betydligt snabbare takt än männens, vilket medför,
att i var och en av inkomst- och yrkesgrupperna kvinnorna ha betydligt högre
tal än männen. Orsakerna till denna
skillnad mellan könens förmögenhetsförhållanden torde vara olikheter i
näringsgrensfördelningen samt männens i allmänhet större skuldsättning.
Av tab. 7 framgår fördelningen efter
behållen förmögenhet för inkomsttagare
inom olika kombinationer av förvärvskällor. För de vanligaste av dessa kom-

binationer lämnas i tab. L uppgift om
dels den procentuella förmögenhetsfördelningen, dels medianförmögenheten.
Den största förmögenheten redovisades
för kombinationerna jordbruksfastighet
-f kapital och annan fastighet + kapital,
och även övriga kombinationer, där kapital ingick (inräknat gruppen enbax't
kapital), uppvisade i allmänhet förhållandevis höga tal. Särskilt låga förmögenheter förekommo för personer
med enbart tjänst, annan fastighet +
tjänst och rörelse + tjänst; den förstnämnda av dessa grupper visade till
och med underskott i fråga om behållen
förmögenhet. Av tabellen framgår även,
att om förmögenheten uträknas för
samtliga personer med olika förvärvskällor (således utan hänsyn till kombinationer mellan olika dylika), förekommo de största förmögenheterna för
jordbruksfastighet och kapital och de
minsta för tjänst. Slutligen framgår av
den nedersta delen av tab. L att ett direkt samband rådde mellan förmögenhetens storlek och antalet förvärvskällor.
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Tab. L. Behållen förmögenhet för inkomsttagare inom olika kombinationer av förvärvskällor
Property retained for income earners in different combinations of sources of income

1

Ej inräknat personer utan inkomst.

I tab. 8 lämnas uppgift om samboende makars förmögenhet i kombination.
I denna tabell medtagas i olikhet mot
övriga tabeller i tabellavdelningen personer utan vare sig tillgångar eller skulder. I tab, M meddelas vissa relativa
tal m. m. rörande dylika makars för-

mögenhetsförhållanden. Om förmögenheterna uppdelas i storleksklasser med
den fördelning, som använts i tab. 8,
visar det sig att mannen i omkring tre
fjärdedelar av fallen (73,6 %) tillhörde
högre och i 21,3 % lägre storleksklass
än hustrun, och att i återstående 5,1 %
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Tab. M. Samboende gifta efter kombination av behållen förmögenhet
Married persons living together by their property retained, in combination

1
Inräknat underskott. —2Avser den klassindelning, som förekommer i tab. 8. —3Medianförmögenhet, där personer utan förmögenhet eller med underskott ej medräknats.

av fallen makarna tillhörde samma
klass. I var och en av de i tab. M
upptagna storleksklasserna efter mannens behållna förmögenhet med undantag av de två lägsta tillhörde mannen
i minst 95 % av fallen högre klass än
hustrun. Tab. M visar även att vid
stigande förmögenhet för mannen steg

visserligen även hustruns förmögenhet
men ej i samma takt som mannens,
vilket medförde dels att differensen
mellan makarnas förmögenhet ökades,
dels att hustruns förmögenhet i förhållande till mannens visade nästan
oavbruten nedgång.

IV. GÄLDRÄNTOR
I tab. 9 och 10 ha personer med skulder uppdelats på personer utan och
med gäldräntor, och för sistnämnda
grupp lämnas uppgift dels om personernas fördelning efter gäldräntornas
storlek, dels om gäldräntornas belopp.
I den förra av dessa tabeller ha uppgifterna kombinerats med fördelning
efter skuldernas storlek och i den
senare tabellen med fördelning efter

födelseår, civilstånd, yrke och inkomst.
Med ledning av talen i tab. 9 ha vissa
procent- och mediantal sammanställts,
som meddelas i tab. N. Av denna framgår bl. a., att en stor del av personerna
med skulder icke redovisat några gäldräntor. Detta beror bl. a. på att bland
skulderna ingå rfintefria skalder av
olika slag, t. ex. skatteskulder, varuskulder och vissa låneskulder av social
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Tab. N. Personer med skulder efter dessas belopp samt efter gäldräntor m. m.
Persons with liabilities by the amount of the lotter and by the debt interest, etc.

1

av hela antalet personer med Tillstående skulder. — 2 för personer med gäldräntor.

karaktär; därtill kommer att en del
personer kunna tänkas icke ha redovisat sina gäldräntor, särskilt om dessa
varit obetydliga. Man finner vidare,
att skillnaden mellan männen och kvinnorna i detta avseende är betydande.
Sålunda ha endast något mer än en
tredjedel av alla män med skulder men
drygt två tredjedelar av alla kvinnor

med skulder icke haft några gäldräntor. Delvis sammanhänger denna skillnad mellan könen med att personer
utan gäldräntor voro betydligt vanligare bland dem, som hade små skulder, än bland dem, som hade stora skulder, och att personer med små skulder
voro förhållandevis flera bland kvinnorna än bland männen. Även inom
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varje särskild storleksklass i fråga om
skulderna visar det sig emellertid att i
regel förhållandevis betydligt fler kvinnor än män saknade gäldräntor; undantag utgjorde endast några av de i
numerärt avseende obetydliga storleksklasser, där skulderna överstego 50 000
kr.
Om man övergår till att studera personer med gäldräntor och dessas fördelning efter räntornas belopp, finner
man att i vissa fall förekomma gäldräntor, som verka onaturligt låga eller
höga i förhållande till skuldbeloppen.
Detta kan bero på flera orsaker. Man
bör sålunda ha i minnet, att skuldbeloppet avser slutet av år 1951 och icke
medelbeloppet under året, och att skulderna under året kunna ha kraftigt
ökats eller minskats. Räntebeloppen

avse under år 1951 utbetalade räntor,
men det är ej säkert att de alltid gälla
räntor, som avse exakt ett år; de kunna
i vissa fall utgöra räntebetalning för
längre eller kortare tid än ett år. Vidare bör man beakta, att bland skulderna kunna ingå räntefria skulder av
förut omnämnda slag.
I fråga om talen i sista kolumnen av
tab. N (gäldräntornas median) framträder icke någon tydlig tendens beträffande skillnaden i detta avseende
mellan män och kvinnor. Att gäldräntorna, såsom naturligt är, kraftigt
ökas vid stigande skuldbelopp, framgår däremot av dessa tal. Räntorna
stiga dock icke i fullt samma takt som
skulderna, vilket synes av följande
sammanställning. I denna ingå icke personer, som saknade gäldräntor.

Av skäl, som förut anförts, bör man
dock vara mycket försiktig med att av
dessa siffror draga några slutsatser rörande sambandet mellan räntor och
skulder.
I tab. O ha en del uppgifter sammanställts rörande gäldräntor för olika
befolkningsgrupper, varvid fördelning
gjorts efter födelseår, kön, civilstånd,
yrkesställning, näringsgren och sammanräknad nettoinkomst. Den första
kolumnen visar hur många procent,
som icke haft några gäldräntor, räknat
på hela antalet personer med skulder
inom samma befolkningsgrupp. Särskilt

låga tal hade här bland civilståndsgrupperna gifta män, bland grupperna efter
yrkesställning företagarna, bland näringsgrenarna jordbruket och bland
inkomstgrupperna de högsta grupperna.
Gäldräntornas medianbelopp voro i
det stora hela oberoende av åldern. För
både män och kvinnor voro de högst
för de gifta och därnäst för de förut
gifta. Företagarna och tjänstemännen
hade ungefär lika höga gäldräntor,
medan arbetarna och de ej förvärvsarbetande hade lägre. Av de olika
näringsgrenarna uppvisade handeln de
ojämförligt högsta och jordbruket de
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Tab. O. Personer med skulder efter gäldräntornas storlek m. m. inom olika befolkningsgrupper
Persons with liabilities by size of debt interest, etc. in different population groups

1
Avser personer med gäldräntor. — 2 Avser förvärvsarbetande. — 3 Häri ingå även huvudgrupperna husligt arbete och ospecificerad verksamhet.

26°
lägsta gäldräntor-na. Att räntorna (utom
för den lägsta inkomstgruppen) oavbrutet växa med stigande inkomst,
sammanhänger med att de absolut taget
öka vid högre skuldbelopp, och att
skulderna liksom tillgångarna också
stiga med inkomstens storlek.
Ehuru först i ett senare kapitel tillgångarnas fördelning på olika slags placeringsobjekt kommer att behandlas,
har dock i tab. 10 och tab. O i samband med uppgifterna om gäldräntorna
en uppdelning efter förmögenhetsobjekt
gjorts. Redovisningen har dock inskränkts till de tre förmögenhetsobjekt, som ha den största betydelsen vid
en undersökning rörande gäldräntorna,
nämligen jordbruksfastighet, annan fastighet och rörelse. Av tab. O framgår,
att bland personer med gäldräntor hade
30 % lån placerade i jordbruksfastighet, 55 % i annan fastighet och 10 %
i rörelse; personer med lån i mer än
ett av dessa objekt ha inräknats i talet
för vart och ett av dessa objekt. Av
gäldräntebeloppen avsåg över hälften

(56 %) annan fastighet, medan 20 %
avsåg jordbruksfastighet, 11 % rörelse
och återstående 13 % lån utan samband
med dessa objekt (t. ex. studielån).
De tre sista kolumnerna av tab. O
visa, att inom alla åldersgrupper och
inkomstklasser den del av gäldräntorna,
som avsåg annan fastighet, var betydligt större än den del, som avsåg jordbruksfastighet, och att sistnämnda del
i sin tur nästan undantagslöst var
större än den del, som avsåg rörelse.
Detsamma gäller i stort sett inom olika
civilstånd och yrkesställningar. Man
observerar dock det ovanligt höga talet
för ogifta män med jordbruksfastighet
samt det relativt höga talet för gifta
kvinnor med rörelse. Inom jordbruk
med binäringar gäller det högsta talet,
såsom naturligt är, jordbruksfastighet,
men inom var och en av de övriga
näringsgrenarna avse de högsta talen
annan fastighet; talen för rörelse äro
inom dessa näringsgrenar högre än talen för jordbruksfastighet.

V. SKULDERNAS ART
Vid 1945 års folkräkning kunde skulderna ej fördelas efter deras art, emedan deklarationsblanketten icke upptog någon dylik fördelning. Sedermera
har emellertid blanketten blivit utförligare i avseende på redovisningen av
skulderna. Skulderna skola sålunda
uppdelas på fem olika typer, nämligen:
1) inteckningsskulder, 2) andra låneskulder, 3) varuskulder i förvärvskälla,
4) skatteskulder och 5) andra skulder.
Man kan förmoda, att de uppdelningar
på olika slag av skulder, som deklaranterna gjort, icke alltid äro helt riktiga,
särskilt som taxeringsmyndigheterna 1

regel varken haft möjlighet eller intresse av att rätta dessa uppgifter. Där uppgifter om skaldernas art saknats, har
det i många fall med ledning av andra
uppgifter på blanketten och dess bilagor varit möjligt att komplettera dessa
(särskilt gäller detta om inteckningsskulder). I sådana fall, där det varit
omöjligt att göra några beräkningar rörande skuldernas fördelning, har hela
skuldbeloppet förts till restgruppen
»andra skalder», som i det följande
endast i förbigående behandlas, emedan denna heterogena grupp knappast
är av nfigot intresse.
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Skuldernas art behandlas i ett stort
antal tabeller. I tab. 11—13 meddelas
sålunda uppgifter om såväl antalet personer med olika slags skulder som
skuldbelopp av olika slag. Av dessa
tabeller innehåller tab. 11 uppdelning
efter kön, civilstånd och födelseår,
tab. 12 efter näringsgren och yrkesställning samt församlingstyper (tätortsbefolkningens andel av församlingarnas
hela befolkning) samt slutligen tab. 13
efter den sammanräknade nettoinkomstens och tillgångarnas storlek. Vidare
förekomma i tab. 15—18 uppgifter om
vissa slag av skulder för personer som
samtidigt också ha tillgångar av visst
slag. Sålunda meddelas i tab. 15 för
personer med tillgångar i jordbruksfastighet och i tab. 16 för personer
med tillgångar i annan fastighet uppgifter om inteckningsskulder och andra
låneskulder. J tab. 17—18 lämnas för
personer med tillgångar i rörelse uppgifter icke endast om inteckningsskulder och andra låneskulder utan även
om varuskulder.
I tab. P lämnas för olika befolknings-

grupper uppgifter om den procentuella
fördelningen efter skuldernas art, dels
av personer med skulder, dels av skuldbeloppen. Av hela antalet personer
med skulder hade 53 % inteckningsskulder, 30 % andra låneskulder, 10 %
varuskulder och 47 % skatteskulder.
Trots att restgruppen »andra skulder»
ej har medtagits, uppgår summan av
dessa tal till betydligt mer än 100,
vilket anger att många personer hade
mer än ett slag av skulder. I fråga om
skuldbeloppens fördelning dominerade
inteckningsskulderna med icke mindre
än 63 %. Andra låneskulder motsvarade 18 % av det totala skuldbeloppet,
varuskulder 8 %, skatteskulder 3 % och
andra skulder 8 %. Trots att det relativa antalet personer med inteckningsskulder föga skilde sig från det relativa antalet personer med skatteskulder, var således inteckningsskuldernas
andel av det totala skuldbeloppet mer
än 20 gånger så stort som skatteskuldernas.
Skuldernas genomsnittliga belopp
framgå av följande sammanställning:

1
med resp. slag av skulder. — ' Häri ingå även huvudgrupperna husligt arbete och
ospecificerad verksamhet.
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Tab. P. Relativ fördelning efter skuldernas art inom olika befolkningsgrupper
Relative distribution by type of liabilities in different population groups
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TAB. P ( f o r t s . ) . RELATIV FÖRDELNING EFTER SKULDERNAS ART INOM OLIKA BEFOLKNINGSGRUPPER

1
Att talen vid summering i horisontell led
icke utgöra 100, beror dels på att andra skulder än de nämnda kunna förekomma, dels
på att personer med flera slags skulder redovisats under var och en av dessa. — 2 Avser
förvärvsarbetande. — ' Häri inga även huvud-

grupperna husligt arbete och ospecificerad
verksamhet. — ' Emedan de absoluta talen i
var och en av grupperna 10-30 %, 30-50 %
och 50—70 % tätortsbefolkning äro små och
de relativa talen därför skulle lida av viss
osäkerhet, ha dessa grupper här sammanslagits.

30°
I genomsnitt uppgingo inteckningsskulderna till nästan 20 000 kr räknat
per person med dylika skulder. Motsvarande belopp utgjorde för andra
låneskulder 10 000 kr, för varuskulder
13 000 kr men för skatteskulder mindre
än 1 000 kr. För inteckningsskulder
och andra låneskulder voro kvinnornas
tal högre än männens. Särskilt stor
var skillnaden mellan könen i fråga om
inteckningsskulder, vilket bl. a. sammanhänger med att mindre hus såsom
villor och sommarstugor samt lägenheter med bostadsrätt i allmänhet torde
ägas av män, vilket medför att bland
personer med tillgångar i annan fastighet än jordbruksfastighet männen genomsnittligt ha mindre belopp placerat
däri än kvinnorna. För samtliga slag
av skulder voro talen ungefär lika höga
för företagarna som för tjänstemännen
men betydligt lägre för arbetarna. Av
de olika näringsgrenarna hade handeln
de högsta talen beträffande alla fyra
slagen av skulder. Särskilt högt, 44 000
kr, var talet för inteckningsskulder
inom handeln.
Uppgifterna i tab. P om skulder i
olika födelseårsgrupper visar, att inteckningsskuldernas andel av skulderna

utgjorde ungefär två tredjedelar i alla
grupper utom för personer födda åren
1934—1921 (17—31 år), där inteckningsskulderna uppgingo till 50 % och
andra låneskulder till 30 %, vilket sistnämnda torde sammanhänga med att i
denna åldersgrupp studielån torde vara
relativt vanliga. Om indelning i stället
sker efter kön och civilstånd, är det
de ogifta männen, som bilda undantag
från regeln att inteckningslånens andel
av skuldbeloppet utgör omkring två
tredjedelar. Om indelning sker efter
yrkesställning, bli för företagarna inteckningsskulderna relativt låga, beroende på att varuskulderna, som i övriga
yrkesgrupper knappast förekomma, upptaga en förhållandevis stor del av skulderna. Om indelning sker efter näringsgren, gäller motsvarande handeln.
I de högre inkomstklasserna minskar
inteckningsskuldernas andel av skuldbeloppet vid stigande inkomst, medan
andra låneskulders andel ökar. Vid
fördelning efter tillgångarnas storlek är
tendensen mindre påtaglig, och detsamma gäller vid fördelning efter församlingar av olika typ med hänsyn till
tätortsbefolkningens andel av folkmängden.

VI. TILLGÅNGARNAS PLACERING
Deklarationsblanketten upptager, såsom framgår av utdraget härur (bil. 2),
under överrubriken »Förmögenhet» 16
olika slags placeringsobjekt. Med hjälp
av deklarationerna är det således möjligt att fördela personer med tillgångar
efter sättet för placeringen. Skulle man
vid en undersökning av förmögenhetsplaceringen helt hålla sig till blankettens uppställning, finge man emellertid
i många fall icke en tillfredsställande

uppdelning för belysande av placeringsproblemet i hela dess vidd. Exempelvis
upptager blanketten såsom den första
kategorien av placeringsobjekt benämningen »fastighet», utan att det framgår om fastigheten är jordbruksfastighet eller annan fastighet, och utan att
man kan avgöra om fastigheten huvudsakligen användes såsom egen bostad
eller för drivande av egen rörelse. Icke
heller ger exempelvis rubriken »döda
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inventarier» upplysning om jordbruk
eller rörelse avses. Det har därför varit
nödvändigt att med hjälp av bilagorna
till deklarationsblanketten göra ytterligare uppdelningar, samtidigt som en
del sammanslagningar ha gjorts, för att
icke antalet redovisade objekt skulle bli
alltför stort. På så sätt ha följande nio
typer av placeringsobjekt särskilts.
Jordbruksfastighet m. m. Såsom tillgångar placerade i jordbruksfastighet
m. m. har räknats dels jordbruksfastighetens eller -fastigheternas taxeringsvärde enligt uppgifterna på den härför
använda bilagan (formulär nr 4), dels
de med jordbruket sammanhörande tillgångar, som ifrågavarande personer ha
upptagit på huvudblankettens tredje
sida under rubrikerna »levande inventarier», »döda inventarier» och »inneliggande lager av spannmål etc».
Annan fastighet. Här ingår värdet
av såväl byggnader som tomtmark för
alla till »annan fastighet» hänförda
fastigheter (formulär nr 6 a) utom sådana, som användas i vederbörandes
egen rörelse, samt därjämte i fråga om
medlemmar av bostadsförening eller
delägare i bostadsaktiebolag den på vederbörande lägenhet belöpande delen
av fastighetens taxeringsvärde (formulär nr 6 e).
Rörelse m. m. Här medräknas värdet av byggnader och tomtmark för
fastigheter, som ägas av rörelseidkaren
och användas i dennes rörelse (formulär nr 7 a och 8 a), samt vidare värdet
av vissa på huvudblankettens tredje
sida upptagna poster i den mån de ha
samband med rörelse, nämligen »döda
inventarier», »patent- och förlagsrätter,
gruvor med uppfordrings- och transportanordningar m. m.», »inneliggande
lager av råämnen, varor, förbruknings-

artiklar m. m.» samt i vissa fall »levande inventarier (hästar)».
Bankmedel, d. v. s. det belopp, som
på huvudblanketten upptages under rubriken »medel innestående hos banker
eller andra penninginrättningar».
Obligationer, d. v. s. det belopp, som
på huvudblanketten upptages under rubriken »obligationer, förlagsbevis o. d.».
Andra fordringar, d. v. s. summan av
de belopp, som på huvudblanketten
upptagas under rubrikerna »lånefordringar» och »andra fordringar».
Aktier i svenska aktiebolag. I de fall,
där på huvudblanketten ett belopp är
upptaget under rubriken »aktier, andelar i svenska ekonomiska föreningar,
andelar i utländska bolag», skall alltid
specifikation finnas antingen på därför avsedd plats på huvudblanketten
eller på »formulär nr 1 extra». Med
ledning av dessa specifikationer har
värdet av aktier i svenska aktiebolag
erhållits.
Ej taxerade barns förmögenhet, d. v.
s. det belopp, som på huvudblanketten
upptages under rubriken »hemmavarande barns under 21 år förmögenhet,
som skall deklareras av mig». Här ingår barns förmögenhet endast i de fall,
där barnet icke har en till statlig inkomstskatt beräknad beskattningsbar
inkomst. Om däremot barnet har dylik
inkomst, skall denna deklareras särskilt och ej upptagas i faderns eller
moderns deklaration.
Andra tillgångar. Hit räknas det
sammanlagda beloppet för de poster
på huvudblankettens tredje sida, som
hittills ej nämnts, nämligen »bilar, båtar och andra yttre inventarier för personligt bruk samt smycken», »kontanter», »andelar i handelsbolag, kommanditbolag och rederier, som ej äro aktiebolag» och »andra tillgångar, som skola
ingå i den skattepliktiga förraögenhe-
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ten, såsom besittningsrätt till fastighet,
rätt till livränta eller annan stadigvarande förmån» samt dessutom den
del av det under rubriken »aktier, andelar i svenska ekonomiska föreningar,
andelar i utländska bolag» upptagna
beloppet, som ej enligt vad som förut
nämnts räknats till kategorien »aktier
i svenska aktiebolag» samt under rubriken »levande inventarier» upptagna
hästar, som ej använts för jordbruk
eller rörelse.
I vissa specialtabeller ha några av
dessa kategorier ytterligare uppdelats.
Härför skall redogöras längre fram.
Ytterligare upplysningar om de grunder efter vilka fördelning på olika placeringsobjekt skett, lämnas i instruktionen för kodsättning (bil. 1).
I tabellavdelningen redovisas tillgångarnas placering i tab. 11—19. Av
dessa äro tab. 11—13 översiktstabeller,
tab. 14 behandlar olika kombinationer
av placeringsobjekt, medan tab. 15—19
äro specialtabeller, som behandla en
eller flera typer av placeringsobjekt.
De tre nyssnämnda översiktstabellerna, 11—13, innehålla uppgifter om den
placering av tillgångarna, som karakteriserar olika befolkningsgrupper. I
tab. 11 har fördelning skett efter kön,
civilstånd och födelseår, i tab. 12 efter
näringsgren och yrkesställning samt
församlingstyper (tätortsbefolkningens
andel av församlingarnas hela befolkning) samt i tab. 13 dels efter den sammanräknade nettoinkomstens, dels efter
tillgångarnas storlek. Var och en av
dessa tre tabeller består av två avdelningar, av vilka den första innehåller
uppgifter rörande antalet personer med
tillgångar placerade i olika objekt. Därvid ha de personer, vilkas förmögenhet placerats i mer än ett objekt, medräknats i fråga om vart och ett av dessa. Exempelvis har en hemmansägare,

som förutom sin gård äger en sparbanksbok med innestående medel samt
premieobligationer, inräknats i var och
en av de tre kolumnerna »jordbruksfastighet m. m.», »bankmedel» och
»obligationer», även om de båda sistnämnda placeringsobjekten motsvara
en mycket obetydlig del av hans tillgångar. Givetvis medför detta, att summan av antalet personer med olika placeringsobjekt i allmänhet är betydligt
större än hela antalet personer med
tillgångar, trots att antalet personer
med »andra tillgångar» ej medtagits.
Den andra avdelningen av tab. 11—13
lämnar uppgift om huru stora belopp,
som placerats i olika objekt. Summan
av de i olika objekt placerade beloppen
är lika med samtliga tillgångar.
Vad först fördelningen efter kön
(tab. 11) beträffar, framträda vissa
olikheter i fråga om männens och kvinnornas placering av sina tillgångar.
Detta framgår bl. a. av följande sammanställning, där dels för vartdera
könet, dels för båda könen tillsammans
antalet personer med olika placeringsobjekt uträknats på 1 000 personer av
motsvarande totalbefolkning. Tablån
innehåller även jämförelsetal för år
1945.
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Det framgår bl. a. att 170 personer
på 1 000 eller drygt var sjätte person
hade bankmedel och att mer än var
tionde person var ägare till »annan
fastighet». Dessa båda objekt voro de
vanligaste. På tredje plats kom jordbruksfastighet, som ägdes av 60 personer på 1 000, och sedan följde obligationer och »andra fordringar». Samtliga tal voro högre för männen än för
kvinnorna. Förhållandevis störst var
skillnaden mellan könen för den i numerärt hänseende obetydliga gruppen
»ej taxerade barns förmögenhet» samt
jordbruksfastighet, och minst var den
för aktier. I jämförelse med 1945 års
tal föreligger ökning beträffande alla
objekt utom obligationer, där en minskning skett, som är obetydlig för männen men något större för kvinnorna.
Minskningen torde huvudsakligen bero
på att ett stort antal personer, som i
övrigt icke voro ägare av obligationer,
under åren 1940—1942 köpte en eller
flera av de under dessa år utgivna
s. k. försvarsobligationerna. I den mån
de icke dessförinnan sålt försvarsobligationerna, räknades dessa personer
år 1945 bland obligationsägarna, men
år 1951 voro alla försvarslånen (utom
1942 års 31/2 % långfristiga lån) redan
inlösta, vilket medför en minskning av
antalet obligationsägare.
I tab. Q lämnas för olika civilstånd
och födelseårsgrupper uppgifter om
den procentuella fördelningen dels av
antalet personer med tillgångar, dels
av tillgångarna, varjämte meddelas
motsvarande uppgifter för år 1945. Ur
tabellen kunna vissa tämligen utpräglade skillnader mellan civilstånden utläsas. Exempelvis hade 70 % av alla
ogifta män med tijlgångar placerat
dessa helt eller delvis i bankmedel, medan endast 15 % hade placeringar i
annan fastighet. För gifta män voro
motsvarande tal endast 49 % för bank-

medel och ungefär lika mycket eller
50 % för annan fastighet. Av de ogifta
kvinnorna med tillgångar hade icke
mindre än 85 % bankmedel och av de
gifta 67 %. Vidare framgår att jordbruksfastighet, annan fastighet, rörelse
samt ej taxerade barns förmögenhet
uppvisade högre tal för gifta män än
för övriga grupper, medan bankmedel
och obligationer företedde de högsta
talen för ogifta kvinnor, aktier för
gifta kvinnor och andra fordringar för
förut gifta kvinnor. Om fördelning
sker efter födelseår, finner man att
jordbruksfastighet och annan fastighet
uppvisade de högsta talen för åldersgruppen 1900—1884, rörelse och ej
taxerade barns förmögenhet för gruppen 1920—1901, obligationer för den
äldsta gruppen (födda 1883 och tidigare) samt bankmedel, andra fordringar och aktier för den yngsta gruppen (födda 1935 och senare), där dock
de absoluta talen äro små. En jämförelse med talen för år 1945 ger vid handen att förändringarna i allmänhet icke
äro särskilt stora.
Om man däremot studerar den högra
delen av tab. Q, som avser beloppens
fördelning, finner man att för ogifta
män och kvinnor icke mindre än 31
resp. 41 % av tillgångarna voro placerade i bankmedel, medan för gifta och
förut gifta av båda könen motsvarande
tal varierade mellan 13 och 21 %. Däremot hade de gifta och förut gifta männen och kvinnorna ungefär tredjedelen
av sina tillgångar placerade i annan
fastighet, medan endast 10 % av de
ogifta männens och 19 % av de ogifta
kvinnornas tillgångar placerats på detta sätt. Denna olikhet beror huvudsakligen på att de gifta och förut gifta
oftare än de ogifta placerat sina tillgångar i det egna hemmet. I någon mån
bidragande kan dessutom vara att åldersfördelningen är helt olika inom

1

Att talen vid summering i horisontell led icke utgöra 100, beror
dels på att andra tillgångar än de nämnda kunna förekomma, dels på
att personer med flera slags tillgångar redovisats under var och en av

dessa. — 2 Födda 1934 eller tidigare. — s Samtliga åldrar. — 4 Födda
1930 eller tidigare.
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Tab. Q. Fördelning efter placeringsobjekt inom resp. civilstånds- och födelseårsgrupper åren 1951 och 1945
Distribution by kind of investment in various groups according to marital status and year of birth, 1951 and 1945
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Tab. R. Fördelning ( %) av tillgångarna efter placeringsobjekt inom resp. civilstånds- och födelseårsgrupper i kombination
Percentage distribution of assets by kind of investment in various groups according to marital
status and year of birth, in combination
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olika civilståndsgrupper. Emellertid vi- ning. Jämförelsetal för år 1945 ha även
sar tab. B, som för civilstånds- och fö- angivits.
delseårsgrupper i kombination innehåller motsvarande uppgifter som högra
delen av tab. Q, att inom varje särskild
födelseårsgrupp bland den vuxna befolkningen de ogifta hade placerat en
förhållandevis stor del av sina tillgångar i bankmedel och en jämförelsevis liten del i annan fastighet.
I tab. S har tillgångarnas placering
inom olika civilstånds- och födelseårsgrupper behandlats från en annan sida.
Där ha dels antalet personer med olika
slags tillgångar, dels de i skilda objekt
placerade beloppen fördelats efter
ägarnas civilstånd och födelseår. Av
denna tabell framgår, att de gifta männen i fråga om såväl antal som belopp
Att företagarna äro mångdubbelt
svarade för den ojämförligt största flera än tjänstemännen och arbetarna,
delen beträffande jordbruksfastighet, när redovisningen avser jordbruksfasannan fastighet, rörelse och ej taxerade tighet och rörelse, är naturligt, då förebarns förmögenhet, för drygt hälften tagarna för sin yrkesutövning i regel
beträffande obligationer och andra måste ha en betydande del av sina
fordringar och för nästan hälften be- tillgångar placerade i något av dessa
träffande bankmedel och aktier. Vidare båda objekt. Att arbetarna visa högre
kan nämnas, att i fråga om både antal tal än tjänstemännen i avseende på
och belopp ogifta män och kvinnor jordbruksfastighet torde sammanhänga
uppvisade förhållandevis höga tal för med att till arbetarna hänföres ett rebankmedel samt gifta och förut gifta lativt betydande antal personer, som
kvinnor för aktier. I fråga om ålders- haft sin huvudsakliga inkomst av skogsfördelningen kan bl. a. nämnas, att arbete men samtidigt ägt ett småbruk.
nästan hälften av personer med rörelse För övriga objekt, där skillnaderna melmen endast fjärdedelen av personer lan företagarna och de anställda ej
med bankmedel och aktier utgjordes av voro lika betydande som för jordbruksmän födda åren 1920—1901 (31—51 fastighet och rörelse, hade företagarna
år).
de högsta talen och arbetarna de lägsta,
medan
tjänstemännen intogo en melI tab. 12 finnes fördelning efter
lanställning.
För vissa av dessa objekt,
näringsgren och yrkesstållning.
Att
såsom
annan
fastighet och bankmedel,
skillnaderna äro stora mellan företagarvar
skillnaden
mellan tjänstemännens
nas, tjänstemännens och arbetarnas placering av tillgångarna är naturligt och och arbetarnas tal obetydlig, medan
framgår tydligt av följande samman- för andra objekt, i synnerhet nkttef,
ställning, där antalet personer med skillnaden var mycket betydande.
olika placeringsobjekt uträknats på
En jämförelse med 1945 års tal ger
1 000 personer av motsvarande befolk- vid handen att för de flesta objekt ha
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Tab. S. Fördelning av resp. placeringsobjekt efter ägarnas civilstånd och födelseår
Distribution of the respective kinds of investment by the marital status and year of birth of the owner

1

Inräknat här ej upptagna placertngsobjekt.

1
Att talen vid summering i horisontell led icke utgöra 100, beror
dels på att andra tillgångar än de nämnda kunna förekomma, dels
på att personer med flera slags tillgångar redovisats under var och en

av dessa. — 2 Häri ingå även huvudgrupperna husligt arbete och
ospecificerad verksamhet.
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Tab T. Fördelning efter placeringsobjekt inom resp. yrken (näringsgren och yrkesställning) åren 1951 och 1945
Distribution of kind of investment in the respective occupations (industry and occupational status), 1951 and 1945

39°
talen ökats inom samtliga tre yrkesställningar. Bland undantagen märkes i
första rummet den kraftiga minskning,
som placeringen i obligationer uppvisar
i fråga om tjänstemännen. Orsaken
har berörts i det föregående.
Den procentuella fördelningen på
olika placeringsobjekt dels av antalet
personer inom olika näringsgrenar och
med olika yrkesställning, dels av deras
tillgångar finnes i tab. T, som även innehåller jämförelsetal för år 1945. Beträffande beloppen finnas dessutom
motsvarande uppgifter för år 1951 i
tab. U, där personer inom varje näringsgren uppdelats efter yrkesställning.
Företagarna inom jordbruk hade
drygt två tredjedelar av sina tillgångar
placerade i jordbruksfastighet, medan
företagarna inom industri, samfärdsel
och handel hade resp. 31, 41 och 26 %
av tillgångarna placerade i rörelse. I
synnerhet arbetarna men även företagarna och tjänstemännen inom alla
näringsgrenar utom jordbruk hade en
mycket stor del av tillgångarna i annan
fastighet. Bankmedel förekom i särskilt
stor utsträckning bland arbetarna inom
samtliga näringar men förhållandevis
mest bland jordbruksarbetarna, medan
aktier var vanligast för tjänstemännen.
Det sistnämnda sammanhänger dock
delvis med att bland tjänstemännen
ingå direktörer och andra företagsledare, som ofta äro aktieägare i de
aktiebolag, där de äro verksamma.
Förändringarna sedan år 1945 äro,
såsom framgår av tab. T, i allmänhet
icke särskilt stora med undantag av
den tämligen kraftiga nedgången i fråga
om obligationer dels för personer inom
offentliga tjänster dels för tjänstemannagruppen; orsaken har tidigare berörts.
1 tab, V ha personer med olika pla-

ceringsobjekt samt häremot svarande
belopp procentuellt fördelats efter näringsgren och yrkesställning i kombination. Tre fjärdedelar av alla personer
med jordbruksfastighet hade jordbruk
som huvudyrke, d. v. s. de ha räknats
såsom företagare inom jordbruk med
binäringar, och dessa personer ägde
86 % av alla i jordbruksfastighet placerade tillgångar. Bland övriga yrkesgrupper med jordbruksfastighet må
nämnas arbetare i industri (till stor
del byggnads- och vägarbetare o. d.)
samt arbetare i jordbruk (till stor del
skogsarbetare), vilka båda grupper utgjorde 7 resp. 5 % av alla med jordbruksfastighet och ägde 2,5 resp. 1,5 %
av de i jordbruksfastighet placerade
tillgångarna. Av personer med annan
fastighet utgjordes icke mindre än
30 % av industriarbetare, 11 % av
andra arbetare, 22 % av tjänstemän,
18 % av företagare och 19 % av ej förvärvsarbetande. Av personer med rörelse voro 33 % företagare i handel och
29 % företagare i industri. Att nästan
10 % av personerna med rörelse voro
företagare inom jordbruk med binäringar trots att jordbruk icke räknats
såsom rörelse, beror dels på att här
ingå fiskare, handelsträdgårdsmästare,
pälsdjursfarmare m. fl. rörelseidkare,
dels att en del jordbrukare drivit
rörelse (t. ex. kvarn eller såg) såsom
biyrke. Av personerna med bankmedel
voro industriarbetarna 17 % och företagarna inom jordbruk 16 %• I fråga
om obligationer och andra fordringar
utgjorde jordbrukets företagare den
största yrkesgruppen. Bland aktieägarna utgjorde tjänstemännen inom han?
del, industri och offentliga tjänster
samt företagarna inom jordbruk och
handel vardera omkring en tiondel,
men av beloppen hade tjänstemännen
inom handel och industri, där såsom
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Tab. U. Fördelning (%) av tillgångarna efter placeringsobjekt inom resp. yrken (näringsgren
och yrkesställning i kombination)
Percentage distribution of assets by kind of investment in the respective occupations (industry
and occupational status in combination)

1

Häri ingå även huvudgrupperna husligt arbete och ospecificerad verksamhet.

nämnts företagsledarna ingå, betydligt
större andel än övriga grupper. Den
ej förvärvsarbetande befolkningen inrymde icke mindre än 31 % av aktieägarna och ägde 44 % av de i aktier
placerade tillgångarna.

I tab. X lämnas för den förvärvsarbetande befolkningen inom olika
yrken uppgift om olika slags tillgångar
i medeltal per person, räknat på hela
antalet i vederbörande yrkesgrupp ingående personer. För jämförelses skull

Tab. V. Fördelning efter yrken (näringsgren och yrkesstälning i kombination) inom resp. placeringsobjekt
Distribution by occupation industry and occupational status in combination) in the respective kinds of investment
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1

Inräknat här ej upptagna placeringsobjekt. — 2 Häri ingå även huvudgrupperna husligt arbete och ospecificerad verksamhet.

»Avser hela antalet i befolkningsgruppen ingående personer. — 2 Häri ingå även huvudgrupperna husligt arbete och ospecificerad verksauahet
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Tab. X. Tillgångar och skulder m. m. i medeltal per person bland den förvärvsarbetande befolkningen
Assets and liabilities, etc. as a mean per person among the economically active population

Tab. Y. Fördelning efter placeringsobjekt inom resp. församlingstyper
Distribution in the respective types of parishes by kind of investment
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1
Att talen vid summering i horisontell led icke utgöra 100, beror dels på att andra tillgångar än de nämnda kunna förekomma, dels på att
personer med flera slags tillgångar redovisats under var och en av dessa.
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lämnas även motsvarande uppgifter
om skulder av olika slag samt behållen förmögenhet. Ur tabellen kan
man för varje yrkesgrupp studera förmögenhetsplaceringen. Exempelvis hade företagarna inom jordbruk i genomsnitt omkring 35 000 kr i tillgångar,
varav 24 000 kr i jordbruksfastighet
och 5 000 kr i bankmedel, samt i skulder 12 000 kr, varav 8 000 kr i inteckningsskulder och 2 000 kr i andra låneskulder, varför deras behållna förmögenhet var 23 000 kr. Industrins företagargrupp hade i genomsnitt 38 000
kr i tillgångar, varav 12 000 kr i rörelse och 11000 kr i annan fastighet;
skulderna uppgingo till 24 000 kr, varav inteckningsskulderna voro 11 000
kr och andra låneskulder 4 000 kr. Att
för de nämnda grupperna och övriga
företagargrupper talen bli förhållandevis stora, sammanhänger bl. a. med att
de ojämförligt flesta företagare hade
tillgångar eller skulder. För tjänstemännen, där personer med tillgångar
eller skulder endast utgjorde omkring
hälften av samtliga tjänstemän, och
för arbetarna, av vilka mindre än 40 %
hade tillgångar eller skulder, bli talen
i tab. X betydligt lägre. Exempelvis
kan nämnas, att industriarbetarna i
genomsnitt hade 4 000 kr i tillgångar,
varav 2 000 kr i annan fastighet och
1 000 kr i bankmedel, samt 2 000 kr i
skulder, huvudsakligen inteckningsskulder.
I tab. 12 förekommer förutom yrkesfördelning även fördelning efter landsbygd och stad samt efter församlingstyper, varmed avses en gruppering av
församlingarna (lands- och stadsförsamlingar därvid åtskilda) efter hur
stor andel av församlingens befolkning,
som bodde inom tättbebyggda områden. Motsvarande relativa tal finnas i
tab. Y. Att det procentuella antalet per-

soner med jordbruksfastighet sjönk
med ökad grad av tätbebyggelse, medan
å andra sidan motsvarande antal personer med annan fastighet i stort sett
steg, är naturligt. För övriga objekt
skönjes däremot knappast någon bestämd tendens i detta avseende.
I tab. 13 lämnas uppgifter om tillgångarnas placering med fördelning
efter sammanräknad nettoinkomst. Motsvarande procentuella fördelning finnes
i tab. Z, där även jämförelsetal för år
1945 lämnas. I den vänstra delen av
sistnämnda tabell, där fördelning efter
antal personer med olika objekt lämnas, stiga talen i stort sett för alla
objekt med ökad inkomst, vilket delvis
sammanhänger med att ju högre inkomst en person hade, desto fler
voro i genomsnitt de objekt, som
hans tillgångar voro placerade i.
Den högra delen av tabellen, som avser
beloppen, visar däremot (utom för de
lägre inkomstklasserna, där tendensen
är mindre tydlig) att ju mer inkomsten
steg, desto mindre del av tillgångarna
placerades då i jordbruksfastighet, annan fastighet, rörelse och bankmedel
men desto större del i aktier samt andra
fordringar; för obligationer är tendensen oklar.
I tab. k ha samtliga personer med
tillgångar inom resp. placeringsobjekt
samt de där placerade beloppen fördelats efter ägarnas inkomst. Den övre
delen av tabellen visar, att för de
flesta objekt endast en obetydlig del av
ägarna tillhörde de högsta inkomstklasserna; undantagen äro i huvudsak
aktier och ej taxerade barns förmögenhet. Om däremot beloppen för olika
slag av tillgångar fördelas efter ägarnas
inkomst, kommer en förhållandevis stor
del av de i olika objekt placerade beloppen på de högre inkomstklasserna.
Detta framgår av nedre delen av tab. k

Tab. Z. Fördelning efter placeringsobjekt inom resp. inkomstklasser åren 1951 och 1945
Distribution in the respéctive income groups, by kind of investment, 1951 and 1945
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1
Att talen vid summering i horisontell led icke utgöra 100, beror dels på att andra tillgångar än de nämnda kunna förekomma, dels på att
petsoner med flera slags tillgångar redovisats under var och en av dessa.
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Tab. Å. Fördelning efter inkomst inom resp. placeringsobjekt
Distribution by income in the respective kinds of investment

1

Inräknat här ej upptagna placeringsobjekt.

samt följande sammanställning, som visar hur många procent av de i olika
objekt placerade tillgångarna, som tillhörde personer med minst följande
sammanräknade nettoinkomst.

Icke mindre än 78 % av i aktier placerade tillgångar och 72 % av ej taxerade barns förmögenhet kommo på personer med minst 10 000 kr inkomst.
För övriga objekt voro motsvarande
procenttal lägre; de lägsta talen uppvisade därvid bankmedel (27 %) och
jordbruksfastighet (33 %). Personer
med minst 50 000 kr ägde 26 % av i
aktier placerade tillgångar, men för
övriga objekt voro motsvarande tal betydligt lägre med minimum för bankmedel (mindre än 3 %).

Tab. Ä Fördelning efterplaceringsobjektinom resp. storleksklasser av tillgångar åren 1951 och 1945
Distribution of assets in the respective size groups by kind of investment, 1951 and 1945
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1
Att talen vid summering i horisontell led icke utgöra 100, beror dels på att andra tillgångar än de nämnda kunna förekomma, dels på att
personer med flera slags tillgångar redovisats under var och en av dessa.
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I tab. 13 har uppdelning även skett
efter tillgångarnas storlek. Motsvarande
relativa tal finnas i tab. Ä. I vänstra
delen av tabellen, där fördelning skett
efter antal personer med olika objekt,
stiga talen nästan genomgående med
växande tillgångar, vilket delvis beror
på att personer med stora tillgångar i
allmänhet ha placerat dessa i fler
objekt än personer med små tillgångar.
I tabellens högra del, som avser beloppen, sjunka talen starkt för bankmedel
vid ökade tillgångar, medan talen för
aktier kraftigt stiga; för övriga objekt
äro förändringarna vid ökade tillgångar
ej lika markanta.
I tab. ö har antalet personer inom
resp. placeringsobjekt samt motsvarande belopp fördelats efter tillgångarnas
sammanlagda storlek. Av tabellen kan
man bl. a. utläsa hur stor del av i
olika objekt placerade tillgångar, som
tillhörde personer med särskilt stora
totala tillgångar. Detta framgår även
av följande sammanställning, som visar
hur många procent av de i olika objekt
placerade tillgångarna som tillhörde
personer, vilkas tillgångar uppgingo
till minst följande belopp.

Icke mindre än 91 % av i aktier
placerade tillgångar tillhörde personer med minst 50 000 kr i tillgångar,
och 44 % tillhörde personer, vilkas
tillgångar uppgingo till minst 500 000
kr. övriga objekt voro i betydligt
mindre utsträckning koncentrerade på
personer med stora tillgångar. I syn-

nerhet gäller detta bankmedel, av vilka
endast 33 % tillhörde personer med
minst 50 000 kr och mindre än 4 %
personer med minst 500 000 kr i tillgångar.
Tab. AA visar hur personer med
olika placeringsobjekt fördelade sig
efter de i resp. objekt placerade tillgångarnas storlek. För endast 12 % av
de personer, som hade tillgångar i
jordbruksfastighet, understeg värdet av
jordbruksfastighet m. m. 5 000 kr. För
rörelse m. m. var motsvarande tal nästan lika lågt eller 14 % och för annan
fastighet 26 %, medan talen för övriga
objekt voro betydligt högre, nämligen
för andra fordringar 51 %, aktier 52 %,
bankmedel 56 %, ej taxerade barns förmögenhet 76 % och obligationer icke
mindre än 8 7 % . Minst 100 000 kr
placerade i aktier hade 9 % av de personer, som hade placering i nämnda
objekt. För rörelse var motsvarande
tal 7 % samt för jordbruksfastighet,
annan fastighet och andra fordringar
2 %, medan för övriga objekt talen
endast uppgingo till några tiondels
procent. I tabellen medtages även ett
antal speciella typer av vissa objekt,
vilka skola behandlas senare i samband
med redogörelsen för specialtabellerna
(tab. 15—19).
I det föregående ha skilda befolkningsgruppers tillgångar uppdelats på
olika placeringsobjekt, varvid nio olika
typer av dylika objekt särskilts. Därvid
har icke skilts på om en person har
haft alla sina tillgångar placerade i ett
och samma objekt eller om de placerats i två eller flera objekt. I tab. 14
har emellertid uppdelning skett efter
olika kombinationer av objekt. Egentligen skulle icke mindre än 511 kombinationer av de 9 objekten kunna förekomma. Genom att ur kombinationerna
uteslutits tre objekt, som på grnnd Sv
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Tab. Ö. Fördelning efter tillgångarnas sammanlagda storlek inom resp. placeringsobjekt
Distribution by the total size of assets in the respective kinds of investment

1

Inräknat här ej upptagna placeringsobjekt.

sin mera obestämda karaktär ha mindre
intresse, nämligen »andra fordringar»,
»ej taxerade barns förmögenhet» och
»andra tillgångar», ha kombinationsmöjligheterna kunnat inskränkas till
63; och alla dessa förekommo faktiskt.
Observeras bör, att t. ex. under rubriken »enbart jordbruksfastighet m. m.»
redovisas även personer med tillgångar,
som förutom i jordbruksfastighet äro
placerade i något av de tre nyssnämnda
objekten.
I tab, AB meddelas relativa tal m. m„
som grunda sig på de absoluta talen i
tab. 14. Därvid ha 29 mindre vanliga

kombinationer ej specificerats, men
dessa omfatta vardera endast några få
tiondels procent av samtliga personer
med tillgångar.
Den vanligaste placeringen var enbart
bankmedels därnäst följde enbart annan
fastighet samt enbart jordbruksfastighet ra. m. Ay hela antalet personer med
tillgångar representerade dessa tre placeringstyper resp, 24 %, 18 % och 0 %
eller tillsammans omkring $0 %. Sedan
följde i tur och ordning: annan fastighet + bankmedel med 8 % jordbruksfastighet + bankmedel med 7 %, bankmedel + obligationer m«d 4 % samt
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Tab. AA. Procentuell fördelning av personer med olika placeringsobjekt efter de i resp. objekt
placerade tillgångarnas storlek
Percentage distribution of persons with different kinds of investment according to the size of the
assets put in the investment concerned

1

1

som innehades av medlemmar av bostadsföreningar eller delägare i bostadsaktiebolag. —
Inräknat här ej upptagna placeringsobjekt.

annan fastighet + bankmedel + obligationer med 3 %.
Av tabellen framgår även hur den
procentuella fördelningen ändrats mellan åren 1945 och 1951. Det visar sig
att enbart jordbruksfastighet, enbart
obligationer samt de flesta kombinationer, som innehålla endera eller bådadera av dessa båda objekt, uppvisa
minskade tal.
Sammanlagt hade 55 % av personerna alla sina tillgångar placerade i ett
enda av de sex i tabellen specificerade
objekten, 27 % i två, 10 % i tre, 3 % i
fyra samt 1 % i fem eller sex dylika
objekt, medan återstående 4 % hade
placeringar enbart i ett eller flera av
de ej medtagna objekten »andra ford-

ringar», »ej taxerade barns förmögenhet» och »andra tillgångar».
Av tab. AB framgår vidare den procentuella fördelningen av tillgångarna
efter placeringsobjekt för personer tillhörande olika kombinationstyper. I
alla de kombinationer, där obligationer
ingå, utgjorde de i obligationer placerade tillgångarna en mycket obetydlig
del av samtliga tillgångar. Även bankmedel utgjorde i regel en tämligen liten
del av tillgångarna.
I tab. 14 meddelas för varje kombinationstyp fördelning efter tillgångarnas
storlek, och i tab. AB ha medianbelopp för tillgångarna angivits. Det framgår tydligt av talen längst ned i ifrågavarande kolumn, att antalet placerings-
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1

Tab. AB. Kombinationer av placeringsobjekt m. m. åren 1951 och 1945
Combinations of kinds of investment, etc., 1951 and 1945

1
Vid uppdelning pi olika kombinationstyper har hänsyn tagits endast till de i tabellen
specificerade placeringsobjekten och ej till
andra placeringsobjekt (andra fordringar, ej
taxerade barns förmögenhet och andra tillgångar). —2Att summan av talen i allmänhet

5—623 68

väsentligt understiger 100, beror på att betydande belopp placerats i andra fordringar,
ej taxerade barns förmögenhet och andra tillgångar. — 3 Andra fordringar, ej taxerade
barns förmögenhet och andra tillgångar.
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objekt växer med tillgångarna. Av de i
tab. AB specificerade kombinationstyperna uppvisade kombinationen annan
fastighet + bankmedel + obligationer

+ aktier det högsta talet i fråga om
tillgångarnas medianbelopp (67 000 kr).
För nästan alla kombinationstyper har
medianbeloppet ökats sedan år 1945.

VII. SPECIALREDOVISNING FÖR OLIKA
PLACERINGSOBJEKT
I det föregående h a r bland annat
redogjorts dels för tillgångarnas fördelning på olika placeringsobjekt, dels för
skuldernas fördelning på olika slag. Här
följa nu n ä r m a r e uppgifter om vart och
t t t av de olika placeringsobjekten, varvid även de slag av skulder, som därvid äro av särskilt intresse, beröras.
Tab. 15 innehåller uppgifter om jordbruksfastighet
m. m. Härvid särskiljas
å ena sidan ägare av jordbruksfastighet
(oberoende om de bruka denna eller
icke samt utan hänsyn till om de dessutom bruka arrenderad jordbruksfastighet) samt å andra sidan brukare (d. v. s.
personer, som arrendera men icke äga
jordbruksfastighet). Bland ägarna medräknas personer, som haft besittningsrätt till fastighet utan vederlag eller
mot engångsersättning för minst 5 års
tid; dylika personer skola nämligen vid
deklaration räkna fastigheten såsom förmögenhet. För ägarna lämnas uppgifter
om 1) samtliga tillgångar i jordbruksfastighet m. m., d. v. s. taxeringsvärdet
av fastigheten eller fastigheterna samt
värdet av levande inventarier, döda
inventarier och inneliggande lager, 2)
jordbruksfastighetens
hela
taxeringsvärde, d. v. s. värdet av fastigheten men
ej av inventarier och lager, 3) den del
av taxeringsvärdet, som utgör skogsvårde, 4) inteckningsskulder
samt 5) andra
läneskulder.
Emellertid kunna uppgifterna om inteckningsskulder i vissa

fall bli missvisande, nämligen då vederbörande utom jordbruksfastighet ägde
annan fastighet eller i rörelse ingående
fastighet, emedan man ej kan särskilja
h u r stor del av inteckningsskulderna,
som avsåg jordbruksfastigheten. Vid
vissa beräkningar kan det därför vara
lämpligt att borträkna dylika personer.
Av detta skäl lämnas i tab. 15 särskilda uppgifter om personer, som ägde
jordbruksfastighet men icke annan fastighet eller i rörelse ingående fastighet.
För brukarna lämnas endast uppgift om
samtliga tillgångar i jordbruksfastighet
ni. m., vilket h ä r är detsamma som värdet av levande och döda inventarier
samt inneliggande lager. I tabellen särskiljas genomgående egentliga jordbrukare, d. v. s. företagare inom jordbruk
och boskapsskötsel, och vissa andra
yrkesgrupper, för vilka jordbruket varit
att anse som biyrke.
I tab. AC ha vissa med ledning av
tab. 15 uträknade tal meddelats. Tre
fjärdedelar av ägarna och fem sjättedelar av b r u k a r n a hade j o r d b r u k e t
såsom huvudyrke. De flesta av de personer, som hade jordbruket som biyrke,
voro arbetare, till stor del säkerligen
skogsarbetare och liknande; de utgjorde
sammanlagt 14 % av ägarna och 12 %
av b r u k a r n a .
För sådana ägare av jordbruksfastighet, som icke ägde annan fastighet eller
i rörelse ingående fastighet (92 % av
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Tab. AC. Personer med tillgångar i jordbruksfastighet m. m.
Persons with assets in agricultural real estate, etc.

1
av hela antalet ägare med tillgångar i jordbruksfastighet m. m. — 2 Vid beräkningen har hänsyn
tagits endast till personer med tillgångar eller skulder
av i resp. kolumn angivet slag. Detta är orsaken till
att exempelvis inteckningsskuldernas medianbelopp

ägarna), kunna följande uppgifter meddelas: Medianvärdet av jordbruksfastighet m. m. var 15 500 kr, varav för själva
fastigheten 10 500 kr, medan medianen
för skogsvärdet utgjorde 3 600 kr. Inteckningsskuldernas medianvärde var
7 200 kr och andra låneskulders 3 700
kr. Räknat på hela värdet av jordbruksfastighet m. m. utgjorde fastighetstaxeringsvärdet 72 % och enbart skogsvärdet 13 %. Inteckningsskuldernas sammanlagda belopp motsvarade endast
32 % av hela värdet av jordbruksfastighet m. m. men 45 % av fastighetens
taxeringsvärde; för andra låneskulder'

i vissa fall överstiga medianbeloppen för taxeringsvärde å jordbruksfastighet. — 3 av beloppet för samtliga tillgångar i jordbruksfastighet m. m. för samma
yrkesgrupp. — 4 av hela antalet brukare med tillgångar i jordbruksfastighet m. m.

utgjorde motsvarande tal 8 % resp.
11 %. Medianbeloppet för samtliga tillgångar i jordbruksfastighet m. m. var
betydligt större för de egentliga jordbrukarna än för övriga yrkesgrupper,
och detsamma gäller taxeringsvärdet för
fastigheten. Däremot förefaller det som
om skillnaderna vore betydligt mindre
beträffande skogsvärdet. I fråga om
inteckningsskulder hade de företagare
och tjänstemän, som hade jordbruk
som biyrke, ungefär lika stora medianbelopp som de egentliga jordbrukarna,
medan arbetare och e} förvärvsarbetande hade betydligt lägre belopp.
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Att brukarnas medianfaelopp voro be- som bostadslägenheter. Med bostadstydligt lägre än ägarnas är naturligt, lägenhet (bostadsrättslägenhet) avses
emedan fastighetsvärde ej ingår för den här lägenhet, som innehas av medlem
förstnämnda gruppen. För att få jäm- av bostadsförening eller delägare i boförbara belopp måste för ägarna från stadsaktiebolag, varmed förstås ekonovärdet av tillgångar i jordbruksfastig- misk förening eller aktiebolag, vars
het m. m. dragas jordbruksfastighetens verksamhet uteslutande eller huvudsaktaxeringsvärde. Det visar sig då, att ligen består i att åt föreningens medbrukarna hade mer än dubbelt så högt lemmar eller bolagets delägare bereda
medianvärde för inventarier och lager bostäder i hus, som ägas av föreningen
som ägarna.
eller bolaget.
Vidare meddelas i tab. AA uppgifter
I tab. AD ha en del med ledning av
om hur personer med tillgångar place- tab. 16 beräknade tal angivits. Drygt
rade i jordbruksfastighet procentuellt hälften av de personer, som hade tillfördelade sig efter storleken av de i gångar i annan fastighet, bodde i stäjordbruksfastighet m. m. placerade till- derna, och av dessa hade nästan en
gångarna samt motsvarande uppgifter fjärdedel bostadslägenheter, enbart eller
beträffande taxeringsvärde för jord- i kombination med hus och tomter. Av
bruksfastighet och skogsvärde. För om- dem, som bodde på landsbygden, var
kring två tredjedelar av personerna det däremot endast ett fåtal, som hade
uppgick hela värdet av jordbruksfastig- bostadslägenheter.
het m. m. till minst 10 000 kr, och i
Om man i det följande begränsar
drygt hälften av fallen översteg taxe- jämförelsen till personer med annan fasringsvärdet detta belopp, medan skogs- tighet men utan jordbruksfastighet eller
värdet endast i tiondelen av fallen upp- i rörelse ingående fastighet (92 % av
gick till minst 10 000 kr.
personer med annan fastighet), finner
I tab. 16 behandlas placering i annan man följande: Medianvärdet av annan
fastighet. Här lämnas uppgifter om 1) fastighet var omkring 8 100 kr på landssamtliga tillgångar i annan fastighet, bygden och 13 900 kr i städerna; om
2) uthyrd del av annan fastighet, 3) bostadslägenheterna ej medräknas bli
inteckningsskulder och 4) andra låne- talen obetydligt lägre. Att i städerna
skulder. För att uppgifterna om in- medianvärdet var ungefär detsamma
teckningsskulder icke skola bli miss- för bostadslägenheter som för hus och
visande, lämnas i tabellen särskilda tomter trots de stora värden, som huuppgifter för personer, som ägde annan sen i städerna ofta representera, torde
fastighet men icke jordbruksfastighet bland annat bero på att i de under
eller i rörelse ingående fastighet. I rubriken »städerna» redovisade husen
tabellen särskiljas, i olikhet mot i de också ingå mindre hus (sportstugor
flesta andra tabeller, landsbygden och o. d.), som ägas av stadsbor men som
städerna, emedan landsbygdens och till stor del äro belägna på landsbygstädernas fastigheter till stor del äro den. Vidare finner man, att medianvärav tämligen olika karaktär. Vidare det för uthyrd del av fastighet utgjorde
särskiljas å ena sidan ägare av hus och 8 700 kr och var mer än dubbelt så
tomter och k andra sidan ägare av s. le. högt för städerna med deras ofta stora
bostadslägenheter samt dessutom per- hyreshus som för landsbygden. Mediansoner, som ägde såväl hus och tomter värdet för inteckningsskulder var 10 900
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Tab. AD. Personer med tillgångar i annan fastighet
Persons with assets in other real estate

1
av hela antalet personer med tillgångar
i annan fastighet. — a Vid beräkningen har
hänsyn tagits endast till personer med tillgångar eller skulder av i resp. kolumn angivet
slag. Detta är orsaken till att inteckningsskuldernas medianbelopp i vissa fall överstiga

kr och för andra låneskulder 4100
kr. Av beloppen för annan fastighet
utgjordes i städerna omkring hälften av
uthyrd del, medan på landsbygden den
uthyrda delen knappt uppgick till
tredjedelen av fastigheternas värde.
Både för landsbygden och för städerna
motsvarade inteckningsskulderna 7 %.

mediaabeloppen för samtliga tillgångar i annan fastighet. — 3 av beloppet för samtliga
tillgångar i annan fastighet. — 4 som innehades av medlemmar av bostadsföreningar
eller delägare i bostadsaktiebolag:

och andra låneskulder 1 % av fastighetsvärdena.
Hur stor del av befolkningen, som
ägde annan fastighet, framgår av följande sammanställning, där talen visa
hur många av 1 000 personer på landsbygden, i städerna och i hela riket,
som ägde annan fastighet.
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1
som innehades av medlemmar av bostadsföreningar eller delägare i bostadsaktiebolag.

Som synes ägde var tionde person
annan fastighet. I städerna var det förhållandevis fler fastighetsägare än på
landsbygden, men om personer, vilkas
fastighetsinnehav helt eller delvis utgjordes av bostadslägenheter, frånräknas, bli landsbygdens och städernas tal
lika.
I tab. 17 och 18 behandlas rörelse
m. m. Härvid särskiljas personer med
och utan i rörelse ingående
fastighet.
För de förra lämnas uppgifter om 1)
samtliga
tillgångar
i rörelse m. m.,
d. v. s. fastigheter, inventarier, patentoch förlagsrätter, lager av råämnen,
varor och förbrukningsartiklar m. m.,
2) enbart i rörelse ingående
fastighet,
3) inteckningsskulder,
4) andra låneskulder och 5) varuskulder i förvärvskälla.
För att uppgifterna om inteckningsskulder icke skola bli missvisande, lämnas i tabellerna särskilda uppgifter för
personer, som ägde i rörelse ingående
fastighet men icke jordbruksfastighet
eller annan fastighet. I tab. 17 särskiljas några olika yrkeskategorier, men av
utrymmesskäl ha företagarna, som i
detta avseende h a det största intresset,
icke kunnat specificeras på näringsgrenar så utförligt som vore önskvärt.
Därför lämnas i tab. 18, som innehåller
lika utförliga uppgifter som tab. 17,
med undantag av att fördelningen på
storleksklasser slopats, uppdelning av
företagarna på alla huvud- och undergrupper av näringsgrenar.
I tab. AE och tab. AF meddelas vissa
uppgifter, vilka grunda sig på tab. 17
resp. 18. Av personer med i rörelse in-

gående fastighet voro 92 % och av personer utan dylik fastighet 84 % räknade som företagare och hade således i
allmänhet rörelsen såsom huvudyrke.
Endast för 19 % av de personer, som
hade i rörelse ingående fastighet, var
fastighetsinnehavet begränsat endast till
i rörelse ingående fastighet. Orsaken
till detta låga tal är att flertalet personer med dylik fastighet använt delar
av fastigheten antingen för egen bostad
eller för uthyrning eller för båda dessa
ändamål. Av sådana fastigheter har endast den del, som använts i rörelsen,
räknats såsom i rörelse ingående fastighet, medan återstoden hänförts till annan fastighet.
För personer med i rörelse ingående
fastighet men utan annan fastighet eller
jordbruksfastighet var medianbeloppet
för alla tillgångar i rörelse 16 500 kr,
för i rörelse ingående fastighet 7100
kr, för inteckningsskulder 16 900 kr,
för andra låneskulder 8 100 kr och för
varuskulder 5 600 kr. Att inteckningsskuldernas medianbelopp för dessa personer icke endast var mer än dubbelt
så högt som fastighetsvärdets median
utan även var något högre än medianen
för samtliga tillgångar i rörelse, torde
bero på att många personer hade i
rörelse ingående fastighet utan att ha
inteckningsskulder, och att dessa fastigheter ofta hade lägre värde än de
intecknade fastigheterna.
För personer utan i rörelse ingående
fastighet var medianvärdet för tillgångar i rörelse 5 700 kr, vilket är betydligt lägre än motsvarande värde för
personer med dylik fastighet, även om
fastighetsvärdet för de sistnämnda frånräknas.
För personer med i rörelse ingående
fastighet men utan annan fastighet eller
jordbruksfastighet uppgick värdet av
fastigheterna till 47 9é av hela det i
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Tab. AE. Personer med tillgångar i rörelse m. m.
Persons with assets in business, etc.

1
av hela antalet personer med i rörelse ingående
fastighet. — 2 Vid beräkningen har hänsyn tagits
endast till personer med tillgångar eller skulder av i
resp. kolumn angivet slag. Detta är orsaken till att
exempelvis inteckningsskuldernas medianbelopp i
vissa fall överstiga medianbeloppen
för i rörelse ingående fastighet. — s av beloppet för samtliga till-

rörelse placerade beloppet. För dessa
personer motsvarade inteckningsskuldernas belopp 46 %, andra låneskulders
31 % och varuskuldernas 33 % av det
belopp, som placerats i rörelse. Dessa
tre slag av skulder uppgingo således
sammanlagt till högre belopp än som
placerats i rörelse, men det bör framhållas, att andra låneskulder i många
fall kunna vara oberoende av vederbörandes ställning såsom rörelseidkare.
Efter den här lämnade redogörelsen
för de tre placeringsobjekten jordbruksfastighet m. ni., annan fastighet

gångar i rörelse m. m. för samma yrkesgrupp. —
4 De höga talen i tabellens övre del sammanhänga
med att bland inteckningsskulderna även medräknas
sådana,
som ej avse i rörelse ingående fastighet. —
5
av hela antalet personer som hade tillgångar i rörelse
m. m. men saknade i rörelse ingående fastighet. —
• Inräknat ej förvärvsarbetande personer.
och rörelse m. m. följer nu en sammanfattning rörande placering av tillgångar
i fastighet i allmänhet. Såsom av det
föregående framgår, äro nämligen den
huvudsakliga delen av tillgångar i jordbruksfastighet m. m., alla tillgångar i
annan fastighet samt en icke oväsentlig del av tillgångar i rörelse m. m.
placerade i fastigheter. Sammanlagt ha
sålunda mycket stora belopp placerats
i fastigheter av olika slag, vilket framgår av följande sammanställning, som
även innehåller motsvarande uppgifter
för år 1945.
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1

som innehades av medlemmar av bostadsföreningar eller delägare i bostadsaktiebolag.

Vid uträkningen av dessa tal ha vissa
approximationer måst göras dels för
att erhålla en uppdelning på bostadslägenheter och fastighet av annat slag
av de belopp, som hänföra sig till
båda dessa slag av fastighet, dels vid
beräkningen för år 1945 av värdet av
sådan jordbruksfastighet, där taxeringsvärde då ej angivits.
Beloppen för alla de i tablån nämnda slagen av fastighet ha ökats sedan år
1945, men den procentuella andel av
samtliga tillgångar, som placerats i fastighet, har minskats från 46 till 42 %.
Denna minskning faller nästan helt på
jordbruksfastighet.
Förutom de i tablån upptagna objekten kan fastighet ingå såsom del även i
»ej taxerade barns förmögenhet», vilket
objekt dock endast motsvarar tillgångar
på 380 milj. kr (0,7 % av samtliga tillgångar). Om detta belopp utproportioneras på de övriga förmögenhetsobjekten, finner man, att sammanlagt icke
mindre än 22 926 milj. kr av enskilda
personers tillgångar placerats i fastighet, varav 6 602 milj. k r i jordbruksfastighet och 16 324 milj. kr i annan
fastighet (inräknat i rörelse ingående
fastighet).
I den sista tabellen i tabellavdelningen, tab. 19', lämnas uppgifter om
alla andra objekt än de tre hittills
behandlade. För vart och ett av dessa
objekt meddelas dels antalet personer

med fördelning efter storleken av det
belopp, som placerats i ifrågavarande
objekt, dels beloppets storlek, varvid
fördelning skett efter näringsgrenar
samt efter yrkesställning.
Det första av de objekt, som behandlas i tab. 19, är bankmedel.
Härvid utskiljas två typer av banker,
nämligen dels sparbanker
(inräknat
postsparbanken, men icke sparkassor
o. d.) samt dels affärsbanker.
En restgrupp, som icke ingår i någon av dessa
båda typer, finnes dessutom; h ä r ingå
diverse inrättningar såsom jordbrukskassor, lånekassor, sparkassor och kreditkassor. Hit ha även tillgodohavanden på postgiro förts.
Nästa objekt, som förekommer i
tab. 19, är obligationer, vari inräknas
förlagsbevis. Även här utskiljes en
särskild grupp, nämligen premieoch
spar obligationer.
Att dessa sinsemellan
tämligen olikartade obligationer sammanförts, beror p å att de i särskilt
stor utsträckning innehas av ägare av
m i n d r e förmögenheter. Hit h a r även
räknats kvarstående belopp p å s. k.
rikskonto, en år 1951 under avveckling
varande låneform, som stod sparobligationerna nära. Däremot inräknas icke,
såsom skedde vid 1945 års folkräkning,
försvarsobligationer i denna grupp,
emedan det enda ej inlösta försvarslånet är av samma karaktär som övriga
obligationslån med fast ränta.
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Tab. AF. Företagare med tillgångar i rörelse m. m. efter näringsgren (huvud- och undergrupper)
Employers with assets in business, etc., according to industry (divisions and major groups)

1
av hela antalet företagare med i rörelse
ingående fastighet. — 2 av beloppet för samtliga tillgångar i rörelse m. m. för samma yrkesgrupp. — ' Att vissa av talen äro förhållandevis höga sammanhänger med att bland inteckningsskulderna även medräknas sådana.

som
ej avse i rörelse ingående fastighet. —
4
av hela antalet företagare som hade tillgångar
i rörelse m. m.
men saknade i rörelse ingående
fastighet. — 6 Inräknat här ej upptagna grupper.

Därnäst följande objekt är andra
fordringar, vari bland annat ingå lånefordringar mot säkerhet i inteckningar
samt andra lånefordringar.
Så följer aktier i svenska
aktiebolag.
Det är att märka, att här inräknas
aktier i alla svenska aktiebolag, även

sådana bolag, som formellt ha aktiebolags form men i realiteten kunna likställas med handelsbolag och enkla bolag. För att i någon mån kunna särskilja dylika aktier, vilka i vissa avseenden skilja sig från andra aktier,
som innehas i rent placeringssyfte, ha
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börsnoterade
aktier, vilka utgöra den
viktigaste delen av sistnämnda aktietyp, utbrutits. Såsom börsnoterade ha
därvid räknats aktier, som vid slutet
av år 1951 antingen voro inregistrerade
på Stockholms fondbörs och noterade
på dess A: I- och A: Il-listor eller voro
upptagna på Svenska Fondhandlareföreningens förteckning över icke börsnoterade värdepapper (den s. k. fria
listan).
Slutligen upptages ej taxerade barns
förmögenhet,
d. v. s. förmögenhet för
sådana barn, vilka icke ha en till statlig inkomstskatt beräknad beskattningsbar inkomst.
I t a b . AA h a personer med de h ä r
nämnda placeringsobjekten procentuellt
fördelats efter de i resp. objekt placerade tillgångarnas storlek. För bankmedel understeg beloppet i 56 % av
fallen 5 000 kr. För enbart sparbanker
resp. affärsbanker var motsvarande tal
ännu högre eller 61 resp. 67 %. Dessa
höga tal torde delvis sammanhänga med
gällande bestämmelser om maximibelopp för vissa slag av bankkonton. Ännu
högre eller 87 % var detta procenttal
för obligationer, och för enbart premieoch sparobligationer var det 92 %. Av
personer med aktier hade drygt hälften
m i n d r e än 5 000 kr placerade d ä r i ; för
enbart börsnoterade aktier var talet
något lägre. Ej taxerade b a r n s förmögenhet understeg i tre fjärdedelar av
fallen nyssnämnda belopp.
Mycket stora belopp placerade i ett
och samma objekt förekom i tämligen
liten utsträckning. Det enda av de h ä r
behandlade objekten, där stora belopp
förekom relativt ofta, var aktier. I 9 %
av fallen överstego de i aktier placerade beloppen 100 000 k r ; för enbart
börsnoterade aktier var motsvarande
tal 10 %. För a n d r a fordringar var

detta tal 2 %, men för de övriga objekten uppgick det endast till några tiondels procent.
Av tab. AG framgår hur många av
1 000 förvärvsarbetande personer inom
olika yrkesgrupper, som hade tillgångar
placerade i bankmedel, obligationer,
andra fordringar eller aktier. Placering
i bankmedel förekom oftare hos jordbruksbefolkningen än inom andra näringsgrenar, vilket säkerligen sammanhänger med att företagargruppen omfattar en betydligt större andel av befolkningen inom jordbruk med binäringar än av befolkningen inom övriga
näringsgrenar. Företagarna hade nämligen förhållandevis betydligt oftare
bankmedel än de anställda; icke mindre än 50 % av alla manliga och 55 %
av alla kvinnliga företagare hade bankmedel, medan för tjänstemännen motsvarande tal voro 34 resp. 24 % och
för arbetarna 20 resp. 17 %. För samtliga näringsgrenar och yrkesställningar
var placering i sparbanker vanligare
än i affärsbanker; för företagarna var
emellertid skillnaden i detta avseende
mindre än för de anställda.
Placering i obligationer var vanligast
bland manliga tjänstemän samt manliga
och kvinnliga företagare, inom vilka
grupper ungefär var sjätte person var
obligationsägare. Inom samtliga grupper av näringsgrenar och yrkesställning h a d e de ojämförligt flesta obligationsägare åtminstone en del av sitt
obligationsinnehav placerat i premieoch sparobligationer.
Placering i a n d r a fordringar var
vanligast bland företagarna, såväl manliga som kvinnliga, och bland bådadera
hade mer än var fjärde person tillgångar i nämnda objekt. Särskilt sällan förekommande var a n d r a fordringar bland
arbetarna.
Skillnaden mellan arbetarnas och
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Tab. AG. Förvärvsarbetande personer med tillgångar i bankmedel, obligationer, andra fordringar
eller aktier räknat per 1000 personer inom motsvarande yrkesgrupper
Economically active persons with assets in bank accounts, bonds, other receivabels or shares
calculated per 1000 persons in corresponding occupational groups

Häri ingå även huvudgrupperna husligt arbete och ospecificerad verksamhet.
övriga gruppers tal var ännu större
beträffande aktier. Endast 8 av 1 000
manliga och 5 av 1 000 kvinnliga arbetare voro aktieägare. Att aktier i särskilt stor utsträckning förekom bland
manliga tjänstemän beror, såsom förut
berörts, delvis på att företagsledarna
inräknats bland tjänstemännen. Dessa
ha nämligen i stor utsträckning aktier
i det egna företaget eller närstående
företag. De kvinnliga tjänstemännen, av
vilka icke en lika stor del var företagsledare som i fråga om de manliga,
hade betydligt mindre ofta aktier. Börsnoterade aktier var vanligast bland
manliga tjänstemän och kvinnliga företagare; dock var det inom var och en

av dessa båda grupper endast något
mer än var tjugonde person, som hade
börsnoterade aktier.
Ännu större bli olikheterna mellan
personer i olika yrkesställningar, om
man i täb. AH studerar hur stora tillgångar, som placerats i de olika objekten, räknat i medeltal per person
inom resp. yrkesgrupp. Talen för arbetarna ligga genomgående betydligt
lägre än för tjänstemännen. För kvinnornas del gäller dessutom att talen för
tjänstemännen äro väsentligt lägre än
för företagarna, men för männens del
gäller detta endast i fråga om bankmedel och andra fordringar. Anmärkningsvärt är särskilt att de kvinnliga

62°
Tab. AH. Tillgångar i bankmedel, obligationer, andra fordringar eller aktier i medeltal per person
(kr) bland den förvärvsarbetande befolkningen1
Assets in bank accounts, bonds, other receivables or shares as a mean per person (Sw. kr) among
the economically active population

1
Räknat på hela antalet personer tillhörande motsvarande yrkesgrupper. — 2 Häri ingå även
huvudgrupperna husligt arbete och ospecificerad verksamhet.

företagarnas belopp voro väsentligt
högre än de manligas för bankmedel,
obligationer och aktier samt alla de särskilda typerna av dessa objekt (utom
Testgruppen andra banker) och endast
obetydligt lägre än de manligas för det
återstående objektet, andra fordringar.
Placering i sparbanker h a r särskilt
stor betydelse för arbetarna. Sålunda
uppgingo de i sparbanker placerade
tillgångarna för de manliga arbetarna
till 59 % och för de kvinnliga till 61 %
av de sammanlagda belopp, som dessa
personer placerat i bankmedel, obliga-

tioner, andra fordringar och svenska
aktier. För de manliga och kvinnliga
företagarna voro motsvarande tal endast 21 resp. 24 % och för tjänstemännen 15 resp. 32 %.
Ytterligare uppgifter om personer
med medel placerade i banker lämnas
i tab. AI. Av denna tabell framgår
bland annat, att av dessa personer två
tredjedelar voro män och en tredjedel
kvinnor, samt vidare att ungefär en
fjärdedel utgjordes av företagare, likaså
en fjärdedel av tjänstemän, en k n a p p
tredjedel av arbetare och återstoden av
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Tab. AI. Personer med tillgångar i bankmedel
Persons with assets in bank accounts

1
Vid
dast till
kolumn
samtliga

beräkningen har hänsyn tagits enpersoner med tillgångar av i resp.
angivet slag. — ' av beloppet för
tillgångar i bankmedel för samma

ej förvärvsarbetande. Bland personer
med medel i sparbanker var företagarnas andel mindre och arbetarnas
större än vid motsvarande fördelning
för »samtliga» med bankmedel, medan
bland personer med medel i affärsbanker företagarnas andel var förhål-

yrkesgrupp. — s Häri ingå även huvudgrupperna husligt arbete och ospecificerad verksamhet.

landevis stor och arbetarnas liten. 1
tab. AI angivas även medianbelopp,
varvid endast personer med bankmedel
medräknats. Det framgår tydligt, att
skillnaderna mellan medianbeloppen
för olika yrkesställningsgrupper och
näringsgrenar voro tämligen obetydliga
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Tab. AJ. Personer med tillgångar i obligationer och andra fordringar
Persons with assets in bonds and other receivables

beräkningen har hänsyn tagits enpersoner med tillgångar av i resp.
angivet slag. — ' a v beloppet för
tillgångar i obligationer för samma

yrkesgrupp. — a Häri ingå även huvudgrupperna husligt arbete och ospecificerad verksamhet.

i fråga om såväl bankmedel överhuvudtaget som medel i sparbanker resp.
affärsbanker; i allmänhet röra sig medianerna omkring 4 000 kr.

Slutligen framgår av tab. AI hur stor
del olika befolkningsgrupper placerat
i sparbanker resp. affärsbanker av sina
totala bankmedel. Det framgår att arbetarna samt de kvinnliga tjänstemän-

1

Vid
dast till
kolumn
samtliga
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Tab. AK. Personer med tillgångar i aktier i svenska aktiebolag samt med tillgångar redovisade
under »ej taxerade barns förmögenhet»
Persons with assets in shares in Swedish joint-stock companies, and with assets accounted for
as the »property of non-assessed children»

1
Vid beräkningen har hänsyn tagits endast till personer med tillgångar av i resp.
kolumn angivet slag. Detta är orsaken till att
medianbeloppen för börsnoterade aktier i vissa
fall överstiga medianbeloppen för samtliga

aktier. — 2 av beloppet för samtliga tillgångar
i aktier i svenska aktiebolag för samma yrkesgrupp. — 3 Häri ingå även huvudgrupperna
husligt arbete och ospecificerad verksamhet.

nen placerat omkring 70 % av sina
bankmedel i sparbanker, medan sparbankerna dominerade något m i n d r e för

de manliga tjänstemännen. För företagarna var däremot en betydligt m i n d r e
andel av bankmedlen placerade i spar-
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banker; dock översteg även för dessa
sparbankernas andel av bankmedlen
väsentligt affärsbankernas.

kvinnor, och av de i aktier placerade
beloppen kommo 42 % på kvinnorna.
För enbart börsnoterade aktier voro
motsvarande
tal 48 resp. 50 %, d. v. s.
För personer med obligationer lämhälften
av
de
av enskilda personer ägda
nas vissa uppgifter i tab. AJ. Ungefär
börsnoterade
aktierna tillhörde kvin70 % av dessa personer voro män och
nor.
Av
aktieägarna
voro 31 % och av
30 % kvinnor. Tjänstemännen utgjorpersoner
med
börsnoterade
aktier icke
de icke mindre än 34 %, företagarna
mindre
än
41
%
icke
förvärvsarbetan27 %, arbetarna 17 % och ej förvärvsarbetande 22 %, Talen bli i stort sett de, huvudsakligen kvinnor. Vidare kan
desamma för enbart premie- och spar- nämnas, att 37 % av aktieägarna voro
obligationer. Medianbeloppen voro, så- tjänstemän, bland vilka såsom förut
väl för samtliga obligationer som för nämnts ingå företagsledare, 25 % förenyssnämnda grupp, ungefär lika stora tagare och 7 % arbetare.
Medianbeloppen voro högst för den
för alla näringsgrenar och yrkesställej
förvärvsarbetande
befolkningen, varningsgrupper; de rörde sig nästan geefter
följde
tjänstemän,
företagare och
nomgående mellan 2 500 och 3 000 kr.
Den andel av beloppen, som kom på arbetare i nu nämnd ordning. Mellan
gruppen premie- och sparobligationer, medianbeloppen för olika näringsgrevar särskilt stor för manliga tjänstemän nar voro skillnaderna förhållandevis
små beträffande männen men större
och arbetare.
beträffande kvinnorna.
I tab. AJ behandlas även andra
Slutligen innehåller tab. AK en del
fordringar. Icke mindre än 46 % av uppgifter om personer, i vilkas tillpersoner med detta placeringsobjekt gångar ej taxerade barns förmögenhet
voro företagare. Kvinnorna utgjorde ingår. Endast 7 % av dessa personer
28 %. Medianbeloppen voro särskilt voro kvinnor. Omkring 45 % voro
höga för ej förvärvsarbetande, vilka tjänstemän, inräknat företagsledare, och
i fråga om både män och kvinnor 40 % företagare; av beloppen kommo
hade ungefär dubbelt så höga tal som däremot icke mindre än 55 % på
förvärvsarbetande.
tjänstemännen och endast 32 % på
Rörande aktier i svenska aktiebolag företagarna. Medianbeloppen voro högst
har en del uppgifter sammanställts i för kvinnliga företagare samt ej förtab. AK. Av aktieägarna voro 39 % värvsarbetande befolkning.

1

TABELLER
I tabellerna meddelade siffror angående personer med minst 50 000 kr
sammanräknad nettoinkomst ha erhållits från en totalundersökning rörande
dylika personer och ange det faktiska
antalet sådana personer. För övriga
personer avse de meddelade siffrorna
visserligen också totalantalet, men dessa siffror ha erhållits genom uppskrivning av de vid en urvalsundersökning
erhållna 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 inkomst de, 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

6— S23 56

de i nyssnämnda månader födda personerna med mindre än 10 000 kr inkomst multiplicerats med 3.
Vid uppskrivningen har hänsyn tagits ej endast till i urvalet ingående
personer utan även till skönstaxerade
och andra personer, för vilka deklaration ej funnits eller kunnat erhållas. Beräkningarna vid uppskrivningen grunda sig på uttrycken 32,0 n u + 1,0 nt
för antal och 31,7 nu + 1,0 n' för belopp, där n" betecknar det antal, som
i varje särskilt fall redovisas i urvalsundersökningen, och nt motsvarande tal
i totalundersökningen. En utförligare
redogörelse härför finnes i del VII, sid.
6° ff.
Om de uppskrivna talen gäller att
de liksom alla dylika i viss mån äro
osäkra, och särskilt gäller detta de fall,
där bastalen äro små, och tillfälliga inflytelser följaktligen haft ökat spelrum.

2
Tab. 1. Personer med tillgångar och skulder efter civilstånd och födelseår vid slutet av år 1951
Persons with assets and liabilities by marital status and year of birth

3

4
Tab. 2. Personer med tillgångar och skulder efter näringsgren (huvudgrupper), yrkesställning
Persons with assets and liabilities by industry (divisions), occupational status and aggregate net income

'Häri ingå även huvudgrupperna husligt arbete och ospecificerad verksamhet.

5
och sammanräknad nettoinkomst vid slutet av år 1951

A. Män

6
TAB. 2 (forts.). PERSONER MED TILLGÅNGAR O. SKULDER EFTER NÄRINGSGREN (HUVUDGRUP-

1

Häri ingår även huvudgruppen ospecificerad verksamhet.

7
P E R ) , YRKESSTÄLLNING OCH SAMMANRÄKNAD NETTOINKOMST VID SLUTET AV ÅR

1951 B. Kvinnor

8
Tab. 3. Personer med tillgångar och skulder efter tillgångarnas storlek i kombination
Persons with assets and liabilities by size of the assets and size of the liabilities, in combination

9
med skuldernas vid slutet av år 1951

10
Tab. 4. Personer med tillgångar och skulder efter yrkesställning och sammanräknad nettoPersons with assets and liabilities by occupational status and aggregate net income, in combination

1

Inräknat personer med underskott eller utan inkomst.

11
inkomst i kombination vid slutet av år 1951

12
Tab. 5. Personer med tillgångar och skulder1 efter civilstånd och födelseår samt efter
Persons with assets and liabilities by marital status and year of birth, and by property retained

1

Häri ingå alla personer med enbart tillgångar, enbart skulder eller både tillgångar och skulder.

13
behållen förmögenhet vid slutet av år 1951

14
Tab. 6. Personer med tillgångar och skulder 1 efter näringsgren (huvudgrupper), yrkesställPersons with assets and liabilities by industry (divisions), occupational status and aggregate net income,

1

Häri ingå alla personer med enbart tillgångar, enbart skulder eller både tillgångar och skulder. —

15
ning och sammanräknad nettoinkomst samt efter behållen förmögenhet vid slutet av år 1951
and by property retained

'Häri Ingår även huvudgruppen ospecificerad verksamhet.

Tab. 7. Personer med tillgångar och skulder1 efter inkomst av olika förvärvskällor i kombination samt efter behållen förmögenhet
vid slutet av år 1951
Persons with assets and liabilities by different sources of income in combination and by property retained

16

17
1
Häri ingå alla personer med enbart tillgångar, enbart skulder eller både tillgångar och skulder. — 2 Häri ingå personer med enbart realisationsvinst,
vinst i utländskt lotteri, intäkt genom restitution, avkortning eller avskrivning av vissa skatter samt inkomst av fastighet i rörelse i utlandet.

1
Häri ingå alla samboende makar, av vilka endera eller bådadera hade enbart tillgångar, enbart skulder eller både tillgångar och skulder. — 8 Inräknat
fall, där tillgångarna voro lika stora som skulderna.

18

Tab. 8. Samboende makar, av vilka endera eller bådadera haft tillgångar och skulder1, efter makarnas behållna förmögenhet i
kombination vid slutet av år 1951
Married persons living together, either one or both of them having assets and liabilities, by their property retained, in combination

19
Tab. 9. Personer med skulder 1 efter skuldernas och gäldräntornas storlek vid slutet av år 1951
Persons with liabilities by the size of the liabilities and the debt interest

1

Häri ingå alla personer med skulder oavsett om tillgångar funnos eller ej.

20

Tab. 10. Personer med skulder1 efter födelseår, civilstånd, näringsgren (huvudgrupper), yrkesställning och sammanräknad nettoinkomst samt gäldräntornas storlek och art vid slutet av år 1951
Persons with liabilities by year of birth, marital status, industry (divisions), occupational status and aggregate net income, and by the size and
type of the debt interest

21

1
Häri ingå alla personer med skulder oavsett om tillgångar funnos eller ej.
— 2 Att dessa tal vid summering icke överensstämma med talen i kol.
»Samtliga», beror dels på att andra slags gäldräntor kunna förekomma,

dels på att personer med flera slags gäldräntor redovisats under var och
en av dessa. — 2 Häri ingå även huvudgrupperna husligt arbete och ospecificerad verksamhet

22
Tab. 11. Personer med tillgångar resp. skulder efter civilstånd och födelseår samt
Persons with assets or liabilities by marital status and year of birth, and by investment of the

1
Häri ingå alla personer med tillgångar oavsett
om skulder funnos eller ej. Att vid summering
av antalet personer med olika placeringsobjekt
icke erhålles samma tal som i kol. »Samtliga

personer med tillgångar», beror dels på att andra
slags tillgångar än de redovisade kunna förekomma, dels på att personer med flera slags tillgångar redovisats under var och en av dessa.

23
efter t i l l g å n g a r n a s p l a c e r i n g resp. s k u l d e r n a s art vid s l u t e t a v å r 1 9 5 1 A. Antal
assets or by type of the

personer

liabilities

— 2 Häri ingå alla personer med skulder oavsett
om tillgångar funnos eller ej. Att vid summering
av antalet personer med olika art av skulder icke
erhålles samma tal som i kol. »Samtliga personer

med skulder», beror dels på att andra slags skulder än de redovisade kunna förekomma, dels
på att personer med flera slags skulder redovisats
under var och en av dessa.

24
TAB. 11 (forts.). PERSONER MED TILLGÅNGAR RESP. SKULDER EFTER CIVILSTÅND OCH FÖDELSEÅR

1Hftri inga tillgångar för alla personer med dylika oavsett om skulder funnos eller ej. — 'Inräknat andra
eller ej. — 'Inräknat andra skulder än de här redovisade.

25
SAMT EFTER TILLGÅNGARNAS PLACERING RESP. SKULDERNAS ART VID SLUTET AV ÅR 1951 B.

Belopp

tillgångar än de här redovisade. — 8 Häri ingå skulder för alla personer med dylika oavsett om tillgångar funnos

26
Tab. 12. Personer med tillgångar resp. skulder efter näringsgren (huvudgrupper), yrkesställning
Persons with assets or liabilities by industry (divisions), occupational status, etc., and by investment of

1

—2 Se motsvarande noter till tab. 11 A. — s Häri ingå även huvudgrupperna husligt arbete och ospecificerad

27

m.m. samt efter tillgångarnas placering resp. skuldernas art vid slutet av år 1951 A. Antal personer
the assets or by type of the liabilities

verksamhet.

28
TAB. 12 (forts.). PERSONER MED TILLGÅNGAR RESP. SKULDER EFTER NÄRINGSGREN (HUVUDART VID SLUTET AV ÅR 1951

B.

Belopp

29
GRUPPER), YRKESSTÄLLNING M. M. SAMT EFTER TILLGÅNGARNAS PLACERING RESP. SKULDERNAS

30
Tab. 13. Personer med tillgångar resp. skulder efter den sammanräknade nettoinkomstens och
A. Antal personer
Persons with assets or liabilities by the size of their aggregate net income and their assets, and by invest-

31
tillgångarnas storlek samt efter tillgångarnas placering resp. skuldernas art vid slutet av år 1951
ment of the assets or by type of the liabilities

32
TAB. 13 (forts.). PERSONER MED TILLGÅNGAR RESP. SKULDER
SKULDERNAS ART VID SLUTET AV ÅR 1951 B.
Belopp

EFTER

DEN

SAMMANRÄKNADE

1—2 Se motsvarande noter till tab. t i B. — 3I tabellens övre del ingå skulder för alla personer med dylika
tillgångar och skulder. — 4 Se motsvarande not till tab. 11 B.

33
NETTOINKOMSTENS OCH TILLGÅNGARNAS STORLEK SAMT EFTER TILLGÅNGARNAS PLACERING RESP.

oavsett om tillgångar funnos eller ej. I tabellens nedre del ingå däremot endast skulder för personer med både

34

Tab. 14. Personer med tillgångar1 efter olika placeringsobjekt i kombination vid slutet av år 1951
Persons with assets by various kinds of investment in combination

med jordbruksfastighet m. m.+andra fordringar inräknats under »enbart jordbruksfastighet m. m.»). — 3 Här ej redovisade objekt (andra fordringar, ej taxerade barns förmögenhet, andra tillgångar) inräknade. — 4 Andra fordringar, ej
taxerade barns förmögenhet, andra tillgångar.

35

1
Häri ingå alla personer med tillgångar oavsett om skulder funnos eller ej.
— 2 Vid uppdelning i kombinationstyper har hänsyn endast tagits till de i förspalten ledovisade placeringsobjekten, men däremot icke till andra fordringar,
ej taxerade barns förmögenhet och andra tillgångar (exempelvis ha personer

36
Tab. 15. Personer med tillgångar 1 placerade i jordbruksfastighet m. m. vid slutet
Persons with assets placed in agricultural real estate, etc.

1
Häri ingå alla personer med tillgångar oavsett om skulder funnos eller ej. — a Personer som ägde
fastighet. — 3 Avser placeringsobjektet i dess helhet. — 4 Personer som arrenderade men icke ägde jord-

37

av år 1951

jordbruksfastighet oberoende av om de brukade densamma samt om de dessutom brukade arrenderad
bruksfastighet.
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Tab. 16. Personer med tillgångar1 placerade i annan fastighet vid slutet av år 1951
Persons with assets placed in other real estate

1

Häri ingå alla personer med tillgångar oavsett om skulder funnos eller ej. — 2 som innehades av
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medlemmar av bostadsföreningar eller delägare i bostadsaktiebolag.
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Tab. 17. Personer med tillgångar1 placerade i rörelse m. m. vid slutet av år 1951
Persons with assets placed in business, etc.

1

Häri ingå alla personer med tillgångar oavsett om skulder funnos eller ej. — 2 Avser placerings-
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objektet i dess helhet.
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Tab. 18. Företagare med tillgångar1 placerade i rörelse m. m. efter näringsgren (huvudEmployers with assets placed in business, etc. by industry (divisions and major groups)

"Häri ingå alla personer med tillgångar oavsett om skulder funnos eller ej. — 8 Avser placerings-

43
och undergrupper) vid slutet av år 1951

objektet i dess helhet.
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Tab. 19. Personer med tillgångar 1 placerade i bankmedel, obligationer, andra fordringar
barns förmögenhet» vid slutet av år 1951
Persons with assets placed in bank accounts, bonds, other receivables and shares in Swedish

1

Häri ingå alla personer med tillgångar oavsett om skulder funnos eller ej. —2Avser placerings-
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och aktier i svenska aktiebolag samt med tillgångar redovisade under »ej taxerade
joint-stock

companies, and with assets accounted for as »the property of non-assessed children»

objektet i dess helhet. — 3 Häri ingå även huvudgrupperna husligt arbete och ospecificerad verksamhet.
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TAB. 19 (forts.). PERSONER MED TILLGÅNGAR1 PLACERADE I BANKMEDEL, OBLIGATIONER,
DOVISADE UNDER »EJ TAXERADE BARNS FÖRMÖGENHET» VID SLUTET AV ÅR 1951

1

Häri ingå alla personer med tillgångar oavsett om skulder funnos eller ej. — a Avser placerings-
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ANDRA

FORDRINGAR

OCH AKTIER I SVENSKA AKTIEBOLAG SAMT MED TILLGÅNGAR R E -

objektet i dess helhet. — 3 Häri ingå även huvudgrupperna husligt arbete och ospecificerad verksamhet.
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Bilaga 1
Instruktion för kodsättning vid förmögenhetsundersökningen
Instructions for coding in the survey of property
Deklarationsmaterialet
Primärmaterialet utgöres av deklarationsuppgifter. Varje dylik uppgift består 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 förvärvskällor och placeringsobjekt.
Formulär nr 1 b, som har mindre
format (A4-format) och som endast
upptager förvärvskällorna tjänst, tillfällig förvärvsverksamhet och kapital
samt sådana placeringsobjekt, som icke
sammanhänga med andra förvärvskällor.
Det bör observeras, att båda dessa
blanketter benämnas deklarationsblankett nr 1. (Deklarationsblankett nr 2
avser s. k. särskild deklaration; skulle
sådan förekomma, bearbetas den ej.)
Bilagorna kunna vara av många slag,
av vilka följande äro av intresse i detta
sammanhang:
Formulär nr 4. (Bilaga till A. Inkomst av jordbruksfastighet.)
Formulär nr 6 a och 6 e. (Båda benämnas: Bilaga till B. Inkomst av annan fastighet än jordbruksfastighet.)
Formulär nr 6 e användes endast av
medlemmar av bostadsförening och delägare i bostadsaktiebolag, medan övriga fastighetsägare använda formulär
nr 6 a.
Formulär nr 7 a och 8 a. (Båda benämnas: Bilaga till C. Inkomst av rörelse utom försäkringsrörelse.) Formulär
nr 7 a användes, om ordnad bokföring,
som avslutats medelst vinst- och förlustkonto, ej finnes. Finnes däremot

sådan ordnad bokföring, användes formulär nr 8 a; i så fall medsändes
räkenskapssammandrag.
Formulär nr 1 extra. (Specifikation
över bankfordringar och värdepapper.)
Sistnämnda formulär användes i allmänhet endast om större utrymme för
specifikation av bankfordringar, obligationer och aktier erfordras. I andra fall
ha motsvarande uppgifter lämnats på
fjärde sidan av den stora deklarationsblanketten eller på andra och tredje
sidorna av den lilla.
Personer, som använt den lilla deklarationsblanketten, kunna icke ha
bilagor av de nämnda typerna med undantag av nr 1 extra.
Till ledning för kodsättningen av
förmögenhetsuppgifterna har upprättats en s. k. förlaga, där de poster i
deklarationerna, som komma ifråga för
kodsättningen, markerats med siffror.
Dessa siffror ha i det följande överallt
angivits inom parentes.
Följande siffror ha därvid använts.
På huvudblanketten siffrorna 1—38.
Siffrorna 3, 15, 17 och 22 förekomma
dock ej på formulär nr 1 a och siffrorna 5—10, 12—14, 24, 28, 30 och 35—
38 ej på formulär nr 1 b.
På formulär nr 4 (jordbruksfastighet) siffrorna 101—111.
På formulär nr 6 a (annan fastighet,
ej bostadsförening) siffrorna 201—208.
På formulär nr 6 e (bostadsförening)
siffrorna 301—305.
På formulär nr 7 a (rörelse utan ordnad bokföring) siffrorna 401—406.
På formulär nr 8 a (rörelse med
ordnad bokföring) siffrorna 501—504.
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På formulär nr 1 extra (bankfordringar och värdepapper) siffrorna 601
—604.
Annat primärmaterial
Kodsättningen för förmögenhetsundersökningen sker alltid sedan kodsättningen för inkomstundersökningen har
utförts. Den kodsättningslista, där sistnämnda uppgifter införts, medföljer
alltid deklarationerna. Vissa uppgifter
skola från denna lista överföras till
den kodsättningslista för förmögenhetsundersökningen, som nu skall ifyllas.
Utom bilagor ha ofta andra handlingar bilagts deklarationsblanketten,
t. ex. taxeringsnämndens beslut, skrivelser m. m. I vissa fall torde dylika
handlingar kunna användas för komplettering av deklarationsblankettens
uppgifter.
Inkomstlapparna för år 1952 ha använts för komplettering av vissa uppgifter på deklarationsblanketterna ävensom för kontroll. För förmögenhetskodningen behövas de dock icke.
Folkräkningslängden bör endast i
undantagsfall anlitas.
Överföring från inkomstlistan
De blanketter, som benämnas »kodsättningslista för förmögenhetsundersökningen» (i det följande för korthets
skull benämnda »förmögenhetslistor»),
skola nu ifyllas. Varje sådan lista skall
motsvara en redan ifylld »kodsättningslista för inkomstundersökningen» (i det
följande benämnd »inkomstlista»). Det
bör tillses, att samma radnummer alltid
användes för samma person på båda
listorna. F r å n inkomstlistan skola följande uppgifter överföras till förmögenhetslistan :
1) Uppgifter om länskod och listnummer överst till höger på inkomst9—823 56

listan överföras till samma plats
förmögenhetslistan.

på

2) I de fall, där ett kors med blåkrita finnes överst till vänster på inkomstlistan (avser totalundersökningen), utsattes ett kors med blåkrita på
samma plats på förmögenhetslistan.
3) Då en deklaration enligt uppgift
på en lista eller en lapp antingen finnes hos annan myndighet (t. ex. kammarrätten eller prövningsnämnden) eller också uppgives skola senare insändas, har i vissa fall en ring utsatts med
blåkrita på nyssnämnda lista eller lapp
framför vederbörande persons namn. I
dessa fall har på inkomstlistan endast
kol. 1 och 2 ifyllts, varjämte en ring
med blåkrita har satts runt omkring
radnumret till vänster om kol. 1. I
sådana fall skola såväl uppgifterna i
kol. 1 och 2 som den blå ringen överföras från inkomstlistan till förmögenhetslistan.
4) I de fall, där en tom rad förekommer på inkomstlistan, lämnas motsvarande rad på förmögenhetslistan
tom.
5) I de fall, där deklaration saknas,
men däremot finnes uppgift från arbetsgivare eller annan sådan handling,
som i vanliga fall skulle ha legat i deklarationen, varför man kan sluta sig
till att deklaration ej ingivits, lämnas
motsvarande rad på förmögenhetslistan
tom. Det gäller här s. k. skönstaxerade
personer, vilka bl. a. kännetecknas av
att på inkomstlistan icke finnas siffror
i någon av kol. 9—26 och 29.
6) I de fall, där deklaration ingivits,
men varken tillgångar (6—27) eller
skulder (28—33) redovisats, lämnas
ävenledes motsvarande rad på förmögenhetslistan tom. Undantag gäller dock
för gifta samboende män utan tillgångar
eller skulder, där hustrun har tillgångar
eller skulder.
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7) I de fall, där deklaration ingivits
och tillgångar eller skulder redovisats
(inräknat gifta samboende män utan tillgångar eller skulder, då hustrun har
tillgångar eller skulder), sker dels överföring av vissa uppgifter från inkomstlistan till förmögenhetslistan, dels införande av vissa koder på förmögen-

hetslistan (varom mera i det följande).
De uppgifter, som skola överföras från
inkomstlistan, äro följande:
Alla uppgifter i kol. 1—8 (namn, församling o. d., agglomerationsgrad1 i de
fall då uppgift härom finnes, födelseår, civilstånd och yrke) till motsvarande kolumner på förmögenhetslistan.

Sammanräknad nettoinkomst (100-tal kr)
från kol. 27 till kol. 9.
Karakterisering: Inkomstens sammansättning »
» 19 »
»10.
Jordbruksfastighet
»
» 20 » » 11.
Annan fastighet
»
» 21 » » 12.
Rörelse
»
» 22 » » 13.
Angivande av belopp
Samtliga kolumner fr. o. m. 14 (utom
kol. 31, se nedan) ifyllas med ledning
av deklarationsuppgifterna. De avse
belopp. Härvid avse uppgifterna i
kol. 14—30, 32—37 och 42—45 förmögenhets- och skuldbelopp och dessa
skola alltid angivas i 1 000-tal kronor.
Uppgifterna i kol. 38—41 och 46 avse
gäldränta och skola angivas i 100-tal
kronor. Beloppen avrundas alltid nedåt till närmaste 1 000-tal (för gäldränta
100-tal) kronor. Om i en kolumn summan av flera i deklarationen medtagna
belopp skall införas, sker avrundningen

först efter summeringen. Vissa kolumner äro tresiffriga och andra tvåsiffriga. För tresiffriga kolumner gäller
följande:
Finnes intet att anteckna, sättes ett
vågrätt streck.
Är talet 1—9, utsattes detsamma föregånget av två nollor, t. ex. 003.
Är talet 10—99, utsattes detsamma
föregånget av en nolla, t. ex. 073.
Är talet 100—999, utsattes detsamma
oförändrat, t. ex. 573.
Är talet 1 000—6 999, utsättas de tre
sista siffrorna samt dessutom:
y

1000—1999: y över första siffran, t. ex. 573 för 1573.
x
2 000—2 999: x »
»
» , »
573 » 2 573.
y

3 000—3 999: y

» mellersta »

4 000—4 999: x

»

»

,

»

» ,

»

573
x
573

» 3 573.
» 4 573.

y

5 000—5 999: y » sista
Se till att det tydligt framgår över
vilken siffra x eller y utsatts.
Är talet minst 6 000, utsattes det-

» , »
573 » 5 573.
samma, t. ex. 6 573 eller 16 573, understruket med ett kraftigt rött streck.
För tvåsiffriga kolumner gäller följande:

Agglomerationsgrad är detsamma som i berättelsen benämnes församlingstyp.
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Finnes intet att anteckna, sättes ett
vågrätt streck.
Är talet 1—9, utsattes detsamma föregånget av en nolla, t. ex. 03.

Är talet 10—99, utsattes detsamma
oförändrat, t. ex. 73.
Är talet 100—499, utsättas de två
sista siffrorna samt dessutom:

Är talet minst 500, utsattes detsamma, t. ex. 573 eller 2 573, understruket
med ett kraftigt rött streck.
Såväl på huvudblanketten som på bilagorna (utom formulär nr 4 och nr 1
extra samt sammanställningen på fjärde sidan av stora huvudblanketten) finnas längst till höger två kolumner. I
den ena står den skattskyldiges egna
uppgifter, i den andra taxeringsnämndens (i vissa fall eventuellt prövningsnämndens)
ändringsanteckningar.
I
dessa fall är det uppgifterna i den
högra kolumnen, som skola användas.
Ha flera myndigheter ändrat uppgifterna, gäller den senast gjorda ändringen. I några fall torde dock anteckningarna avse föregående års uppgifter; i så fall skola dessa givetvis icke
användas. I tveksamma fall rådfrågas
ledningen.
Deklarationsmaterialet
är
strängt
konfidentiellt.

gifterna skola överföras till, dels antalet siffror i koden. Siffror inom
parentes i texten avse de röda siffrorna i den tidigare omnämnda förlagan. I de kolumner, där belopp icke
finnas att införa, sättas vågräta streck,
varvid streck kunna göras gemensamma för två eller flera närliggande kolumner; inga kolumner lämnas dock
blanka.

Kodsättning av förmögenhetsuppgifter
I det följande redogöres, kolumn för
kolumn, för ifyllandet av förmögenhetslistan med ledning av deklarationsuppgifterna och deras bilagor. Därvid angives efter varje rubrik dels vilken
kolumn p å förmögenhetslistan som upp-

Kol. 14. Samtliga

tillgångar

(3

siffror)

Här införes det belopp, som på den
stora eller den lilla huvudblanketten
står angivet under rubriken »Summa
tillgångar» (27).
Kol. 15. Jordbruksfastighet
siffror)

m. m.

(3

Uppgifter i kol. 15—21 (inräknat de
efter kol. 31 placerade kol. 16 b , 18 b
och 21 b) kunna endast förekomma för
personer, som använt den stora huvudblanketten. Har den lilla använts, sättas vågräta streck i alla dessa kolumner. Uppgifter i kol. 15, 16 a, 16 b och
17 kunna vidare endast förekomma, då
bilaga av formulär nr 4 använts.
Beloppet i kol. 15 erhålles genom
summering av följande poster:
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1) Det i bilaga av formulär nr 4 upptagna taxeringsvärdet för jordbruksfastighet (104). Har detta värde ej ifyllts,
kan det antingen uträknas genom summering av jordbruksvärde (101), skogsvärde (102) och tomt- och industrivärde (103) eller också erhållas genom att
det s. k. procentavdraget (111) multipliceras med talet 20 eller också tagas
från fastighetsvärdet på huvudblanketten ( 6 ) ; i sistnämnda fall måste dock
genom jämförelse med bilagorna kontrolleras att endast jordbruksfastigheter
medtagas. En förutsättning för att fastighetsvärdet skall inräknas i beloppet
i kol. 15 är att vederbörande ägt fastigheten (eller också haft besittningsrätt
till fastigheten utan vederlag eller mot
engångsersättning för minst 5 års t i d ) .
På bilaga av formulär nr 4 utmärkes
(genom understrykning e. d.) om vederbörande ägt, innehaft eller brukat
fastigheten (ovanför 103). Om han uppgivit att han ägt densamma, medtages
alltid fastighetsvärdet i kol. 15, men om
han uppgivit att han brukat eller innehaft den eller ej lämnat dylik uppgift,
skall fastighetsvärdet endast medtagas
i kol. 15, om det upptages på huvudblanketten (6).
2) Levande inventarier (9), varvid
dock observeras att hästar (7 och 8)
icke alltid höra till jordbruket. Ett
frånskiljande av värdet på t. ex. ridhästar eller i rörelse använda hästar
(det sistnämnda gäller endast personer,
som utom bilaga av formulär nr 4 även
använt formulär n r 7 a eller 8 a) kan
dock endast göras genom en approximativ beräkning, vilken kan ske med ledning av en jämförelse mellan uppgifterna om hästar p å huvudblanketten
(7 och 8) och på bilaga av formulär
n r 4 (105 och 106). Ledningen bör i
dylika fall tillfrågas.

3) Döda inventarier (10). För personer, som jämte jordbruk även driva
rörelse, kan dock en del av posten avse
rörelse. Deklarationsbilagorna kunna i
sådana fall giva upplysningar om fördelningen. Ledningen bör i osäkra fall
tillfrågas.
4) Inneliggande lager (vid jordbruk
med binäringar och skogsbruk) av
spannmål, potatis, foder- och gödselmedel, skogseffekter m. m. (13).
I motsats mot 1) skola 2), 3) och 4)
alltid medtagas, oberoende om vederbörande ägt, innehaft eller brukat fastigheten.
Det bör observeras såväl i fråga om
denna kolumn som alla följande kolumner, att i de fall där poster erhållas
från bilagor, måste, då flera bilagor av
likartat slag använts, summering av
dessas belopp ske.
Kol. 16 a och b. Hela
(3 siffror)

taxeringsvärdet

Såväl i kol. 16 a som i kol. 16 b (placerad närmast efter kol. 31) införes
det under 1) i redogörelsen för kol. 15
upptagna beloppet, d. v. s. taxeringsvärdet för jordbruksfastighet för ägare
och vissa andra personer. Beloppet i
kol. 16 a och b måste följaktligen vara
mindre än eller lika med beloppet i
kol. 15.
Kol. 17. Skogsvårde

(3

siffror)

För sådana personer, för vilka belopp
funnits att ifylla i kol. 16 a och b ,
ifylles i kol. 17 skogsvärdet, om skog
ingår i fastigheten. Skogsvärdet erhålles från bilagan av formulär nr 4 (102).
Enär det ingår i jordbruksfastighetens
taxeringsvärde, måste beloppet i kol. 17
vara m i n d r e än eller lika med beloppet
i kol. 16 a och b. Saknas skogsvärde,
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kan genom summering (101 + 102 +
103 = 104) kontrolleras att något belopp icke uteglömts.
Kol. 18 a och
siffror)

b. Annan

fastighet

(3

Uppgifter i dessa kolumner samt
kol. 19 kunna endast förekomma, då
den stora huvudblanketten samt bilaga
av formulär nr 6 a eller 6 e använts.
Såväl i kol. 18 a som i kol. 18 b (placerad närmast efter kol. 16 b, som i sin
tur placerats efter kol. 31) ifylles värdet av all fastighet, som varken är jordbruksfastighet och således redan upptagits i kol. 16 a och b eller är fastighet, som användes i rörelse (se kol.
21 a och b n e d a n ) . Två huvudtyper av
fastighet kunna här komma i fråga. Den
ena av dessa är sådan fastighet, för vilken formulär nr 6 a använts. Detta formulär användes exempelvis för hyreshus, villor, sommarstugor och andra
hus, som huvudsakligen användas för
bostadsändamål, ävensom för obebyggda tomter. Fastighetsvärdet är på bilagan upptaget under rubriken »Taxeringsvärde» (201). Saknas det där, kan
det erhållas genom summering av byggnadsvärde (202) och mark- och parkvärde (203) eller genom att det s. k.
procentavdraget
(208)
multipliceras
med talet 20. Vidare finnes fastighetsvärdet på den stora huvudblanketten
( 6 ) ; dock måste, om det tages därifrån,
genom jämförelse med bilagorna kontrolleras att jordbruksfastigheter eller i
rörelse ingående fastigheter ej medtagas. Även h ä r gäller, liksom i fråga
om jordbruksfastighet, att fastighetsvärdet endast skall upptagas, då vederbörande ägt fastigheten (eller också
haft besittningsrätten utan vederlag
eller mot engångsersättning för minst
5 års t i d ) . På bilaga av formulär n r

6 a utmärkes (genom understrykning
e. d.) om vederbörande ägt eller innehaft fastigheten (ovanför 203). Om han
uppgivit att han ägt densamma, medtages alltid fastighetsvärdet i kol. 18 a
och b, men om han uppgivit att han
innehaft densamma eller ej lämnat dylik uppgift, skall fastighetsvärdet endast
medtagas, om det upptages på huvudblanketten (6).
Den andra typen av fastighet, som
här skall medtagas, är bostadslägenheter, som innehas med »bostadsrätt»,
d. v. s. vederbörande äger icke hela
fastigheten men är medlem i den bostadsförening eller delägare i det bostadsaktiebolag, som är ägare av fastigheten. I dylika fall har formulär nr 6 e
använts. Det värde, som i dessa fall
skall införas, är på bilagan benämnt
»härav belöper på lägenheten» (301).
Saknas det, kan det uträknas genom att
det s. k. procentavdraget (305) multipliceras med talet 20 eller också kan
det tagas från fastighetsvärdet på den
stora huvudblanketten (6), sedan först
genom jämförelse med bilagan konstaterats att beloppet avser bostadslägenhet med bostadsrätt. Trots att dessa
lägenheter icke ägas utan endast innehavas, skola de alltid medtagas i kol.
18 a och b. I vissa fall torde i stället
för bilaga av formulär nr 6 e särskilda
av bostadsföreningarna uppgjorda formulär ha använts. I sådana fall tillfrågas ledningen.

Kol. 19. Uthyrd

del (3

siffror)

Här skall i sådana fall, där uppgift
ifyllts i kol. 18 a och b, införas värdet
av den del av annan fastighet, som
uthyres till annan än ägaren; med ägare
likställes härvid medlem i bostadsförening eller delägare i bostadsaktiebolag. Emellertid kan detta belopp icke
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erhållas direkt ur deklarationerna utan
man måste beräkna ett approximativt
värde, som svarar mot hyrornas andel
i fastighetens avkastning. Det värde,
som skall införas i kol. 19, är följande:
Hyror x taxeringsvärde
hyresvärde + hyror
»Taxeringsvärde» är det belopp, som
införts i kol. 18 a och b. »Hyror»
(d. v. s. i penningar influtna medel
vid uthyrning till andra) erhålles på
bilaga 6 a och 6 e under rubriken »2. a)
Hyror o. d.» (205 resp. 303). »Hyresvärde» (d. v. s. naturaförmånen av
egen bostad) erhålles på samma bilagor under rubriken »1. a) Hyresvärdet»
(204 resp. 302).
Exempel: En person äger fastigheter, sammanlagt taxerade till 160 000
kronor. Enligt bilagorna uppgå hyrorna sammanlagt till 6 340 kronor och
hyresvärdet till 1 810 kronor. Värdet
av den uthyrda delen utgör sålunda:
6340X160000
1014400000
=
= 124466
1810 + 6340
8150
Finnas inga hyror införes ett vågrätt streck. Finnes inget hyresvärde
införes samma belopp i kol. 19 som i
kol. 18 a och b.
Kol. 20. Rörelse m. m. (2 siffror)
Uppgifter i denna kolumn samt i
kol. 21 a och b kunna endast förekomma, då den stora huvudblanketten samt
bilaga av formulär nr 7 a eller 8 a använts. Formulär nr 7 a användes, då
ordnad bokföring, som avslutats medelst vinst- och förlustkonto, icke finnes, och formulär nr 8 a, då dylik bokföring finnes; i senare fallet bifogas
vinst- och förlustkonto. Beloppet i kol.
20 erhålles genom sammanslagning av
följande poster:

1) Taxeringsvärdet för i rörelse ingående fastighet. Detta belopp står å
bilagan upptaget upptill under rubriken »Taxeringsvärde å egen fastighet
i rörelsen» (401 resp. 501). Finnes
detta belopp ej utsatt, kan det erhållas
genom summering av byggnadsvärde
(402 resp. 502) och mark- och parkvärde (403 resp. 503) eller genom att
multiplicera det s. k. procentavdraget
(406 resp. 504) med talet 20 eller i
huvuddeklarationen (6), sedan dock
med ledning av bilagorna kontrollerats
att det är fråga om i rörelse ingående
fastighet.
2) Döda inventarier (10). För personer, som både driva jordbruk och
rörelse, frånräknas dock vad som medtagits i det i kol. 15 införda beloppet.
3) Patent- och förlagsrätter, gruvor
etc. (12).
4) Inneliggande lager (i rörelse) av
råämnen, varor, förbrukningsartiklar
m. m. (14).
5) I undantagsfall, då hästar användas i rörelse medräknas även dessa
(7 och 8). För personer, som driva
både jordbruk och rörelse, torde hästarnas användning framgå genom jämförelse mellan antalet på huvudblanketten (7 och 8) och bilagan av formulär
nr 4 (105 och 106); skillnaden torde
kunna anses vara i rörelsen använda
hästar, även om t. ex. ridhästar för
personligt bruk kunna tänkas; man
måste även bortse från att huvudblankettens uppgifter avse årets slut och
bilagans uppgifter medeltal under året.
Möjligen torde det förekomma, att
då formulär nr 8 a använts, inga förmögenhetsuppgifter ifyllts på huvudblanketten, emedan de framgå av den
medsända balansräkningen. I sådana
fall bör ledningen rådfrågas.

55
Kol. 21 a och b. I rörelse ingående
fastighet (2 siffror)
Såväl i kol. 21 a som i kol. 21 b
(placerad närmast före kol. 32) ifylles
taxeringsvärdet för i rörelse ingående
fastighet, d. v. s. samma värde, som i
redogörelsen för kol. 20 betecknats med
1). Beloppet i kol. 21a och b måste
följaktligen vara mindre än beloppet i
kol. 20.
Sedan kol. 21 a och b ifyllts, kontrolleras att all fastighet medtagits och
att ingen fastighet av förbiseende medtagits dubbelt (t. ex. om samma fastighet felaktigt upptagits både på formulär nr 6 a och nr 7 a). Kontrollen sker
på så sätt, att beloppen i kol. 16,18 och
21 summeras (enklast sker detta genom
att välja de angränsande tre kolumnerna 16 b, 18 b och 21b), och den så
erhållna summan bör vara lika med
hela det belopp, som i den stora huvudblanketten upptagits under rubriken
»Fastighet enligt följande specifikation» (6). På grund av att beloppen
alltid avrundas nedåt kan dock summan av de på förmögenhetslistan upptagna beloppen understiga deklarationens 1000-talssiffror med I eller 2
(men aldrig flera) enheter. Misstämmer det och rättelse ej kan göras, rådfrågas ledningen.
Kol. 22. Bankmedel

(2 siffror)

Här införes det belopp, som på den
stora huvudblanketten upptagits under
rubriken »a) medel innestående hos
banker eller andra penninginrättningar» (16) och på den lilla under rubriken »a) medel i bank o. d.» (ävenledes 16).
Kol. 23. Sparbanker (2 siffror)
Det på huvudblanketten upptagna
Belopp, som avser bankmedel (16)

specificeras antingen på den stora
huvudblankettens fjärde sida (35) eller på den lilla huvudblankettens tredje
sida (15) eller på bilaga av formulär
nr 1 extra (601). I kol. 23 införes summan av de medel, som finnas i sparbanker. Endast belopp, som innestå i
banker, där ordet »sparbank» ingår
i namnet (inräknat postsparbanken),
medtagas, men icke medel i exempelvis »sparkassor».
Kol. 24. Affärsbanker (2 siffror)
Av den nyss omnämnda specifikationen av bankmedel framgår även
summan av de medel, som insatts i
affärsbanker, vilken införes i kol. 24.
Med »affärsbanker» avses penninginrättningar i vars namn ordet »bank»
men icke »sparbank» ingår. Summan av
beloppen i kol. 23 och kol. 24 måste
således antingen vara mindre än eller
lika med beloppet i kol. 22. Medel i
inrättningar, som benämnas »sparkassor», »lånekassor», »kreditkassor» o. d.
ävensom postgirotillgodohavande ingå
nämligen i kol. 22 men icke i kol. 23
eller i kol. 24.
Kol. 25. Obligationer (3 siffror)
Här införes det belopp, som på den
stora eller lilla huvudblanketten upptagits under rubriken »b) obligationer,
förlagsbevis o. d.» (18).
Kol. 26. Premie- och sparobligationer
(2 siffror)
Det på huvudblanketten upptagna
belopp, som avser obligationer (18),
specificeras antingen på den stora huvudblankettens fjärde sida (37) eller
den lilla huvudblankettens tredje sida
(17) eller på bilaga av formulär nr 1
extra (603). I kol. 26 införes summan
av de belopp som avse premie- och
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sparobligationer, och dessutom inräknas här kvarstående belopp på s. k.
rikskonto, en under avveckling varande låneform, som står sparobligationerna nära. Sparobligationer och rikskonto torde alltid ha betecknats med
dessa ord, medan däremot i stället för
premieobligationer (eller premielån) i
en del fall endast beteckningen »obligationer» kan tänkas ha använts. I de
fall, där obligationerna räknats i antal
och icke angivits i nominellt belopp
och icke något procenttal uppgivits
och någon ränta på dem icke erhållits
samt de därjämte ha något av årtalen
1942—1947 eller 1951, kan man antaga
att det är fråga om premieobligationer.
Räntan står angiven antingen till vänster om beloppet för motsvarande obligation på bilaga av formulär nr 1 extra
(602) eller på fjärde sidan av den
stora huvudblanketten (36) eller också
på andra sidan av den lilla huvudblanketten (3); i sistnämnda fall måste dock kontrolleras, att obligationens
benämning är densamma som på blankettens tredje sida (17). Givetvis måste beloppet i kol. 26 vara mindre än
eller lika med beloppet i kol. 25.
Kol. 27. övriga fordringar (3 siffror)
Här införes summan av de belopp,
som på den stora eller lilla huvudblanketten upptagas under rubrikerna »c)
lånefordringar» (19) och »d) andra
fordringar» (20).
Kol. 28. Aktier i svenska aktiebolag
(3 siffror)
På både den stora och den lilla huvudblanketten finnes en rubrik »Aktier,
andelar i svenska ekonomiska föreningar och utländska bolag» (23). Denna
post specificeras antingen på den stora
huvudblankettens fjärde sida (38) eller
på den lilla huvudblankettens tredje

sida (22) eller på baksidan av bilaga
av formulär nr 1 extra (604). Om det
i specifikationen endast upptages aktier
i svenska aktiebolag, införes i kol. 28
beloppet under »Aktier, andelar i
svenska ekonomiska föreningar och
utländska bolag» (23). I annat fall
fråndrages värdet av utländska aktier
samt andelar i svenska ekonomiska föreningar och utländska bolag. Kan det
ej avgöras om det är fråga om aktiebolag eller ekonomiska föreningar eller
om nationaliteten är oklar, rådfrågas
ledningen.
Kol. 29. Börsnoterade aktier (3 siffror)
Här införes värdet av de aktier, som
enligt den nyssnämnda specifikationen
avse sådana aktiebolag, som noteras på
Stockholms Fondbörs (se särskild bilaga). Beloppet i kol. 29 måste vara
mindre än eller lika med beloppet i
kol. 28.
Kol. 30. Ej taxerade barns förmögenhet
(2 siffror)
Här införes det belopp, som på den
stora eller lilla huvudblanketten upptagits under rubriken »Hemmavarande
barns under 21 år förmögenhet, som
skall deklareras av mig» (26).
Kol. H. 1 det föregående icke specificerade tillgångar (3 siffror)
Sist på förmögenhetslistan äro upptagna tre kolumner, kol. 44—46, som
skola upptaga en del belopp, som icke
skola stansas, men som äro erforderliga
ur kontrollsynpunkt. Det är emellertid
lämpligt att icke vänta med dessa
kolumners ifyllande tills kol. 1—43
ifyllts utan att taga dem i sitt rätta
sammanhang. Kol. 44 bör därför ifyllas
omedelbart efter kol. 30. I kol. 44 införes det sammanlagda beloppet för
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sådana poster på den stora eller lilla
huvudblanketten, som icke införts tidigare, nämligen:
1) »Bilar, båtar och andra yttre inventarier för personligt bruk samt smycken» (11).
2) »Kontanter» (21).
3) Den del av beloppet under rubriken »Aktier, andelar i svenska ekonomiska föreningar och utländska bolag»
(23), som ej inedtagits i kol. 28.
4) »Andelar i följande handelsbolag,
kommanditbolag och rederier, som ej
äro aktiebolag» (24).
5) »Andra tillgångar, som skola ingå
i den skattepliktiga förmögenheten, såsom besittningsrätt till fastighet, livränta eller annan stadigvarande förmån» (25).
6) Hästar (7 och 8), som ej medtagits i kol. 15 eller 20.
Har den lilla huvudblanketten använts, kunna av ovanstående endast
1), 2), 3) och 5) förekomma; att härvid 5) har en något annan rubrik saknar betydelse.
Kontroll av tillgångarna
För att visshet skall vinnas att inga
poster uteglömts eller dubbelräknats
måste man summera de belopp, som
införts i kol. 15, 18 a, 20, 22, 25, 27,
28, 30 och 44, varvid alla posterna uttryckas i 1 000-tal kronor utan användande av de speciella beteckningssätten
för högre belopp. Den så erhållna summan får högst vara lika stor som beloppet i kol. 14 och lägst understiga
beloppet i kol. 14 med så många enheter som antalet adderade poster
minskat med talet 1.
x
Exempel: Om i kol. 15 står talet 324,
y
x
i kol. 18 a talet 206, i kol. 22 talet 24,

i kol. 25 talet 009 och i kol. 44 talet
012, medan i övriga ovannämnda kolumner ha satts vågräta streck, skola
således följande 5 poster summeras:
2 324 + 3 206 + 424 + 9 + 12. Vidare
y

antages, att i kol. 14 står talet 978,
d. v. s. 5 978. Summan av de olika posterna skall då vara högst 5 978 och
lägst 5 978 — (5 — 1) = 5 978 — 4 =
5 974. Vid summering av de 5 posterna finner man, att summan blir
5 975; således visar kontrollen, att de
på förmögenhetslistan upptagna uppgifterna kunna anses vara riktigt införda.
Kol. 31. Kontrollkolumn
Här har på förmögenhetslistan tryckts
bokstaven x. Ingen åtgärd vidtages.
Kol. 32. Samtliga skulder (3 siffror)
På den näst sista raden på den
tredje sidan av den stora och lilla huvudblanketten står rubriken »Avgår:
Skulder». Det belopp, som upptages
längst till höger (33), införes i kol. 32.
Saknas skuldbelopp, sättes ett gemensamt vågrätt streck över kol. 32—36
och 45.
Kol. 33. Inteckningsskulder (3 siffror)
Här införes det belopp, som vid
specificeringen av skulderna på den
stora blanketten upptagits under rubriken »inteckningsskulder» (28). Om
skulder finnas, men ej specificerats,
kunna i vissa fall inteckningsskulderna
åtminstone ungefärligt beräknas genom
att man summerar de belopp, som på
de olika bilagorna upptagas såsom
skuldbelopp i samband med fastighet.
De belopp, som det härvid gäller, äro
följande:
1) För personer, som äga jordbruksfastighet eller ha med ägande jämställd
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besittningsrätt till dylik (d. v. s. sådana
för vilka kol. 16 a ifyllts; det är således ej tillräckligt att kol. 15 ifyllts),
anses inteckningsskulderna motsvara
det belopp, som under rubriken »skuldbelopp» (108) finnes nederst i högra
kolumnen på första sidan av bilaga av
formulär n r 4, även om i vissa fall
t. ex. varuskulder kunna tänkas ingå
i beloppet. Finnes intet skuldbelopp,
kontrolleras om på samma rad under
rubriken »b) annat lånt anläggningsoch driftkapital» någon ränta (109)
ifyllts. Saknas ränta, anses skuldbelopp
icke finnas.
2) För personer, för vilka kol. 18 a
ifyllts och som använt bilaga av formulär nr 6 a, anses inteckningsskulderna motsvara det belopp, som på bilagan
på raden »1. Ränta å lånt i fastigheten
nedlagt kapital» finnes under rubriken
»skuldbelopp» (206). Finnes intet skuldbelopp, kontrolleras om p å samma rad
någon ränta (207) ifyllts. Saknas ränta, anses skuldbelopp icke finnas.
3) För personer, som använt bilaga
av formulär nr 6 e, anses skuld saknas,
om under rubriken »2. Ränta å skuld
för lägenheten till annan än föreningen
eller bolaget» (304) intet belopp upptagits. Finnes däremot räntebelopp, anses däremot skuld finnas, men skuldbeloppet är okänt.
4) För personer, som ha i rörelse
ingående fastighet (d. v. s. sådana för
vilka kol. 21 a ifyllts) och som använt
bilaga av formulär n r 7 a finnes visserligen å raden »b) ränta å lånt kapital» rubriken »skuldbelopp» (404), men
att särskilja inteckningsskulder från
varuskulder och andra skulder torde
icke låta sig göras. Saknas ränta (405),
anses dock skuldbelopp icke finnas.
5) För personer, som ha i rörelse
ingående fastighet (d. v. s. sådana för
vilka kol. 21 a ifyllts) och som använt

bilaga av formulär nr 8 a kunna inteckningsskulderna ibland framgå av den
bifogade balansräkningen. Ledningen
bör i så fall tillfrågas.
Personer, som icke ha fastighet,
d. v. s. sådana, som antingen använt
den lilla huvudblanketten eller också
använt den stora men icke ifyllt några
uppgifter u n d e r rubriken »Fastighet
enligt följande specifikation» (6), och
som ha deklarerat skulder (33) men
ej specificerat
desamma
(28—32),
kunna antagas sakna inteckningsskulder. Personer, som h a fastighet (6)
och deklarerat skulder (33) men ej
specificerat desamma (28—32), ha
däremot i stor utsträckning inteckningsskulder. Med ledning av ovanstående kan i många fall skuldbelopp
ifyllas. I alla osäkra fall tillfrågas därvid ledningen. I ett stort antal fall
torde uppgifterna i detta avseende antingen vara ofullständiga eller alltför
osäkra (t. ex. om ranta men ej skuldbelopp ifyllts på formulär nr 4 eller
6 a, om ränta ifyllts på formulär nr
6 e eller 7 a eller om till formulär n r
8 a fogad balansräkning ej ger klara
besked). I alla sådana fall, där det
antingen är osäkert om inteckningsskulder finnas eller ej eller också det
visserligen bevisligen finnes inteckningsskulder, men dessas belopp är osäkert, sättes koden xxx i kol. 33. Om det
däremot är tydligt, att inteckningsskulder saknas sättes i kol. 33 ett vågrätt
streck. Om åter genom beräkning med
ledning av bilagor ett belopp insatts i
kol. 33, sättes x över sista siffran. Det
tillses, att detta belopp icke är högre
än beloppet i kol. 32.
Kol. 34. Andra

låneskulder

(3

siffror)

Här ifylles det belopp, som på den
stora huvudblanketten upptages under
rubriken »andra låneskulder» (29) eller
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å den lilla under rubriken »låneskulder» (ävenledes 29). Om skulderna ej
specificerats och det därför är osäkert
om »andra låneskulder» finnas, sättes
xxx i kol. 34. Om det av specifikationen av skulderna framgår, att dylika
skulder saknas, sättes ett vågrätt streck.
Kol. 35. Varuskulder

(2

siffror)

Här ifylles det belopp, som på den
stora huvudblanketten upptages under
rubriken »varuskulder i förvärvskälla»
(30). Om skulderna ej specificerats
och det i övrigt är osäkert om varuskulder finnas, sättes xx i kol. 35. Om
dylika skulder saknas, sättes ett vågrätt streck. Att varuskulder saknas kan,
utom i de fall där detta framgår genom
specifikation av skulderna, antagas
vara fallet dels då den lilla huvudblanketten använts, dels då den stora
blanketten använts, men då ingen del
av tillgångarna placerats i »jordbruksfastighet m. m.» eller »rörelse m. m.»,
d. v. s. då det står vågräta streck i kol.
15 och 20.
Kol. 36. Skatteskulder

(2

siffror)

Här ifylles det belopp, som p å den
stora eller den lilla huvudblanketten
upptages under rubriken »skatteskulder» (31). Om skulderna ej specificerats och det därför är osäkert om
skatteskulder finnas, sättes xx i kol. 36.
Om det av specifikationen av skulderna framgår att skatteskulder saknas,
sättes ett vågrätt streck.
Kol. 45. / det föregående icke specificerade skulder (3 siffror)
Här införes det belopp, som på den
stora eller lilla huvudblanketten upptages under rubriken »andra skulder»
(32). Om skulderna ej specificerats
och det därför är osäkert om »andra

skulder» finnas, sättes xxx i kol. 45.
Om det av specifikationen av skulderna
framgår att dylika skulder saknas, sättes ett vågrätt streck.
Kontroll

av

skulderna

Xven i fråga om skulder företages
en liknande kontroll som i fråga om
tillgångarna. Under förutsättning att
det icke står xxx eller xx i någon av
ifrågavarande kolumner summerar man
beloppen i kol. 33, 34, 35, 36 och 45,
varvid vid summeringens genomförande alla posterna uttryckas i 1 000-tal
kronor utan användande av de speciella beteckningssätten för högre belopp.
Den så erhållna summan får högst vara
lika stor som beloppet i kol. 32 och
lägst understiga beloppet i kol. 32 med
så många enheter som antalet adderade
poster minskat med talet 1. Exemplet
vid kontroll av tillgångarna kan användas även i fråga om skulderna. Finnes
xxx eller xx i någon kolumn företages
ingen kontroll.
Kol. 37. Behållen
ror)

förmögenhet

(3 siff-

Här införes det belopp, som på den
stora eller lilla huvudblanketten införts
nederst på blankettens tredje sida under rubriken »Behållen förmögenhet»
(34). Saknas uppgift härom, tages skillnaden mellan »Summa tillgångar» (27)
och »Skulder» (33). Saknas skulder,
tages »Summa tillgångar» (27). Om
det inträffar, att skulderna (33) äro
större än tillgångarna (27) eller att
endast skulder men inga tillgångar finnas, h a r såsom behållen förmögenhet
(34) uppgivits siffran 0. I sådana fall
införes emellertid i kol. 37 underskottet, d. v. s. skulderna (33) minskat
med tillgångarna (27) eller, om tillgångar saknas, skulderna. Såsom mar-
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kering att det införda beloppet avser
underskott och icke, såsom i övriga
fall, behållen förmögenhet, sättes x över
sista siffran.
Behållen förmögenhet förekommer
utom på förmögenhetslistan även på
inkomstlistan (kol. 29 på sistnämnda
lista). Kontrollera att rätt kod ifyllts
på denna lista och ändra den eljest.
Kol. 38. Samtliga gäldräntor (3 siffror)
Såsom förut nämnts, skola gäldräntor i motsats till förmögenhets- och
skuldbelopp uttryckas i 100-tal kronor.
Beloppen i kol. 38—41 och 46 avse
således 100-tal kronor.
Gäldräntornas sammanlagda belopp
skall införas i kol. 38. Den finnes på
den stora huvudblanketten angiven under rubriken »Mina samtliga ränteutgifter under året ha utgjort» (5). Har
detta belopp ej ifyllts eller har den lilla
huvudblanketten använts, kan räntebeloppet erhållas genom summering av
följande:
1) Inom »E. Inkomst av tjänst» på
den stora och den lilla huvudblanketten finnes en rubrik »Avdrag yrkas
för följande kostnader för intäkternas
förvärvande» (1). Skulle här möjligen
räntor upptagas, medtagas dessa.
2) Inom »F. Inkomst av tillfällig
förvärvsverksamhet» på den stora och
den lilla huvudblanketten finnes ävenledes rubriken »Avdrag yrkas för följande kostnader för intäkternas förvärvande» (2). Skulle här möjligen
räntor upptagas, medtagas dessa.
3) Inom »G. Inkomst av kapital» på
den stora eller den lilla huvudblanketten under rubriken »b) gäldränta, som
icke redan avdragits» (4).
4) På bilaga av formulär nr 4 under rubrikerna »Räntor a) avdiknings-

lån» (107) och »b) annat lånt anläggnings- och driftkapital» (109), vilka
båda poster även finnas summerade
(110).
5) På bilaga av formulär nr 6 a
under rubriken »1. Ränta å lånt, i fastigheten nedlagt kapital» (207).
6) På bilaga av formulär nr 6 e
under rubriken »2. Ränta å skuld för
lägenheten till annan än föreningen
eller bolaget» (304),
7) På bilaga av formulär nr 7 a under rubriken »b) ränta å lånt kapital»
(405).
8) På bilaga av formulär nr 8 a upptages icke utbetalda räntor, men på den
medföljande vinst- och förlusträkningen
kunna räntor förekomma. Ledningen
bör i regel tillfrågas.
Kol. 39. Gäldräntor i jordbruksfastighet
(3 siffror)
Här införes summan av de belopp,
som på bilaga av formulär nr 4 upptages under rubrikerna »Räntor a) avdikningslån» (107) och »b) annat lånt
anläggnings- och driftkapital» (109),
vilka båda poster även finnas summerade (110), d. v. s. det belopp, som
namnes under 4) i redogörelsen för
kol. 38.
Kol. 40. Gäldräntor i annan fastighet
(3 siffror)
Här införes summan av belopp pft
bilaga av formulär nr 6 a under rubriken »1. Ränta å lånt, i fastigheten
nedlagt kapital» (207) och belopp på
bilaga av formulär nr 6 e under rubriken »2. Ränta å skuld för lägenheten
till annan än föreningen eller bolaget
(304), d. v. s. de belopp, som nämnas
under 5) och 6) i redogörelsen för
kol. 38.
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Kol. 41. Gäldräntor

i rörelse (3

siffror)

Kol. 42. Hustruns

tillgångar

(3

siffror)

Här införes summan av belopp p å bilaga av formulär nr 7 a under rubriken >b) ränta å lånt kapital> (405)
och belopp, som avse utbetalda räntor, på vinst- och förlusträkning, som
bifogats bilaga av formulär nr 8 a,
d. v. s. de belopp, som nämnas under
7) och 8) i redogörelsen för kol. 38.

För gift samboende man, vars hustru
har tillgångar, skall det belopp, som
för hustrun införts i kol. 14, införas i
kol. 42 för mannen. För övriga personer sättes ett vågrätt streck i kol. 42.

Kol. 46. I det föregående icke specificerade gåldråntor (3 siffror)

För gift samboende man, vars hustru
h a r behållen förmögenhet, skall den
kod, som för hustrun införts i kol. 37,
införas i kol. 43 för mannen. För
övriga personer sättes ett vågrätt streck
i kol. 43.

Här införes summan av de räntor,
som möjligen upptagas på den stora
eller den lilla huvudblanketten inom
»E. Inkomst av tjänst» och »F. Inkomst
av tillfällig förvärvsverksamhet», i båda
fallen under rubriken »Avdrag yrkas
för följande kostnader för intäkternas
förvärvande» (1 och 2) samt det belopp,
som upptages inom »G. Inkomst av
kapital» på den stora eller lilla huvudblanketten under rubriken »b) gäldränta, som icke redan avdragits» (4),
d. v. s. de belopp, som nämnas under
1), 2) och 3) i redogörelsen för kol. 38.
Kontroll

av

gäldräntorna

Även i fråga om gäldräntorna företages en liknande kontroll som i fråga
om tillgångarna och skulderna. Härvid
summeras beloppen i kol. 39, 40, 41
och 46, varvid vid summeringens genomförande alla posterna uttryckas i
100-tal kronor utan användande av de
speciella beteckningssätten för högre
belopp. Den så erhållna summan får
högst vara lika stor som beloppet i
kol. 38 och lägst understiga beloppet i
kol. 38 med så många enheter som
antalet adderade poster minskat med
talet 1. Exemplet vid kontroll av tillgångarna kan användas även i fråga
om gäldräntorna.

Kol. 43. Hustruns
het (3 siffror)

behållna

förmögen-

Justering av deklarationernas uppgifter
I vissa fall kan det vara nödvändigt, att uppgifter justeras, innan de
införas på förmögenhetslistan. Emellertid få inga ändringar (icke ens rättelser av direkta felskrivningar) göras p å
själva deklarationen, utan de rättade
uppgifterna införas direkt på förmögenhetslistan vid kodningen.
Rättelserna gälla framförallt mindre
förmögenheter. Enligt den vid folkräkningstidpunkten gällande lagstiftningen voro nämligen alla förmögenheter, där »Behållen förmögenhet» (34)
var högst 30 000 kronor, befriade från
skatt (för samboende makar gäller
detta bådas sammanlagda förmögenhet). Det förekommer därför ofta, att
myndigheterna godtagit även uppenbart orimliga
förmögenhetsuppgifter,
då det varit tydligt, att beloppet, även
om det rättats, i alla fall icke uppgått
till 30 000 kronor. Om det är uppenbart att felaktiga värden uppgivits, och
de riktiga värdena framgå av bilagorna eller på annat sätt, införas de riktiga värdena på förmögenhetslistan,
varvid tillses att även summorna änd-
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ras. I tveksamma fall tillfrågas ledningen.
Det är vidare ur beskattningssynpunkt likgiltigt för myndigheterna, under vilka rubriker förmögenhetsbelopp
upptagits; huvudsaken är för dem, att
beloppen överhuvudtaget medtagits. Det
kan därför bli nödvändigt, att ibland
överföra ett belopp från en rad på deklarationen till en annan. Exempelvis
förekommer det ibland, att delägare i
bostadsföreningar upptaga sin andel av
fastigheten såsom andelar i svenska
ekonomiska föreningar (23) i stället
för under fastighet (6); detta framgår
av specifikationen på stora eller lilla
deklarationen (38 resp. 22) eller bilaga
av formulär nr 1 extra (604).
Vidare är det likgiltigt för myndigheterna, om tillgångarna (27) och skulderna (33) uppgivits riktigt; huvudsaken är för dem, att skillnaden (34) är
riktigt angiven. Det torde därför förekomma, att vissa skulder direkt fråndragits från tillgångarna (27) och i
stället ej inedtagits bland skulderna
(33). Exempelvis torde detta vara vanligt i fråga om delägare i bostadsföreningar (således personer, som ha bilaga av formulär nr 6 e ) , vilka ofta
upptaga sin andel av nettovärdet av
fastigheten såsom fastighet (6) eller,
såsom nyss nämnts, såsom andel i
ekonomisk förening (23). Riktigast ur
statistisk synpunkt är emellertid, att
de såsom fastighet (6) upptaga sin
andel av taxeringsvärdet av fastigheten
(301) och såsom inteckningsskulder
(28) sin andel av inteckningsskulderna
för fastigheten. Därför bör i de fall,
där ett lägre värde å bostadslägenheten
angivits såsom fastighet (6) än såsom
andel i fastighetens taxeringsvärde
(301), det förra yärdet (6) ökas med
skillnaden (301—6); även »Summa

tillgångar» (27), »Inteckningsskulder»
(28) och »Summa skulder» (33) måste
emellertid då ökas med samma belopp,
varigenom »Behållen förmögenhet» (34)
blir oförändrad. Vid ifyllandet av förmögenhetslistan inverkar detta på kol.
14, 18 a och b, 19, 32, 33, 44 och 45
ävensom på kol. 29 på inkomstlistan
och kol. 42 på hustruns förmögenhetslista.
Vidare är det för skattemyndigheterna likgiltigt på vilken av två samboende makar, som ett förmögenhetsbelopp
förts; huvudsaken är, att summan för
dem båda tillsammans är riktig. I de
fall, där det tydligt framgår, att hustruns förmögenhet medtagits på mannens deklaration, sker uppdelning av
beloppen på makarna.
Ytterligare slag av justeringar kunna tänkas.
Rådfråga alltid ledningen, då tveksamhet uppstår.
Stananing av förmögenhetekort
För varje på förmögenhetslistorna
upptagen person stansas två hålkort.
På båda instansas i kol. 1—4 uppgifterna om länskod och listnummer
överst till höger på listan samt i kol.
5—23 uppgifterna i kol. 3—14 på listan. På det ena kortet stansas därjämte i kol. 24—65 uppgifterna i förmögenhetslistornas kol. 15, 16 a, 17, 18 a, 19,
20, 21a samt 22—31, av vilka kol. 31
alltid innehåller koden x, vilken avser
att möjliggöra ett särskiljande av de
båda korten. På det andra kortet stansas i kol. 24—65 uppgifterna i förmögenhetslistans kol. 16 b, 18 b, 21 b samt
32—43. Uppgifterna i kol. 44—46 av
förmögenhetslistorna, vilka uppgifter
använts för vissa kontroller vid kodningen, instansas icke.
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Bilaga 2
Utdrag ur deklarationsblankett nr 1 (formulär nr 1 a)
Extract from Income-tax Return No 1
(Formulär nr 1 b, som är avsett för personer med inkomst av enbart tjänst, tillfällig förvärvsverksamhet
och kapital, innehåller endast vissa av nedanstående uppgifter.)
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Kodsättningslista för
1950 års folkräkning

Coding list for
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Bilaga 3

förmögenhetsundersökningen
the survey of property

Länskod

Listnr
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Bilaga 4
Förteckning över vid 1950 års folkräkning upprättade råtabeller1
List of tables available in manuscript prepared at the 1950 Census of Population
I. Totala räkningen
A. Tabeller för varje församling samt delområden
därav (kyrkobokföringsdistrikt,
municipalsamhällen, tätorter m. m.)
Råtab. 1 A. Folkmängden efter kön, ålder i
femårsklasser, civilstånd (med särskiljande
av gifta samboende och ej samboende) och
familjeställning samt efter kön och ålder i
ettårsklasser (utan uppdelning efter civilstånd eller familjeställning) inom församlingar och delområden av dessa den 31 december 1950.
Råtab. 1 B. JJujihJJl efter antalet hushållsmedlemmar och antalet barn under 16 år samt
hushållsföreståndarens kön, ålder och civilstånd inom församlingar och delområden av
dessa den 31 december 1950 med sammandrag för kommuner enligt indelningen den
1 januari 1952.
Råtab. 2. Förvärvsarbetande befolkning efter
näringsgren (undergrupper), kön och ålder
samt arbetsplatsens belägenhet inom församlingar och delområden av dessa den 31
december 1950.
Råtab. 3. Familjemedlemmar till förvärvsarbetande befolkning samt självständiga yrkeslösa och deras familjemedlemmar efter näringsgren (undergrupper för familjemedlemmar till förvärvsarbetande befolkning, huvudgrupper för självständiga yrkeslösa och deras
familjemedlemmar), kön och ålder samt
familjeställning inom församlingar och delområden av dessa den 31 december 1950.
B. Tabeller för varje storkommun
Råtab. 4. Folkmängden efter kön, familjeställning och yrkesställning samt för den förvärvsarbetande befolkningen och dennas familjemedlemmar näringsgren (undergrupper) den
31 december 1950 inom kommuner enligt
indelningen den 1 januari 1952.
Råtab. 5. Företagare efter kön, näringsgren
(undergrupper), antalet inom resp. företag
anställda och sysselsatta jämte uppdelning
inom jordbruk på ägare och brukare samt
inom varuhandel på parti- och detaljhandel
den 31 december 1950 inom kommuner enligt indelningen den 1 januari 1952.
C. Tabeller för varje läns landsbygd och städer
samt städerna Norrköping, Linköping, Malmö
och Göteborg
1

Råtab. 6. Folkmängden efter kön, ålder i ettårsklasser och civilstånd (med särskiljande av
gifta samboende och ej samboende) med
uppdelning på jordbruks- och övrig befolkning samt med särskild redovisning av tätortsbefolkning länsvis den 31 december 1950
enligt indelningen den 1 januari 1952.
Råtab. 7. Förvärvsarbetande befolkning och
dennas familjemedlemmar efter kön, näringsgren (detaljgrupper), yrkesställmng i
detalj, familjeställning, antalet anställda (för
företagare) och anställningens art (för tjänstemän och arbetare) länsvis den 31 december
1950 enligt indelningen den 1 januari 1952.
Råtab. 8. Självständiga yrkeslösa och deras
familjemedlemmar efter kön, näringsgren
(huvudgrupper), yrkesställning och familjeställning länsvis den 31 december 1950 enligt indelningen den 1 januari 1952.
Råtab. 9. Befolkning, som innehar jordbruksfastighet utan att ha detta som huvudyrke,
efter kön, näringsgren (huvudgrupper), yrkesställning och åkerareal länsvis den 31
december 1950 enligt indelningen den 1 januari 1952.
Råtab. 10. Folkmängden inom olika församlingstyper (med hänsyn till tätortsbefolkningens relativa storlek) efter ålder och andelen jordbruk resp. industri bland förvärvsarbetande befolkning inom resp. församling
länsvis den 31 december 1950 enligt indelningen den 1 januari 1952.
D. Tabeller för hela rikets landsbygd och städer
Råtab. 11. Förvärvsarbetande befolkning (med
särskiljande av egentliga yrkesutövare och
medhjälpande
familjemedlemmar)
samt
självständiga yrkeslösa efter näringsgren (detaljgrupper för egentliga yrkesutövare, huvudgrupper för medhjälpande familjemedlemmar
och självständiga yrkeslösa) och yrkesställning i kombination med kön, ålder och civilstånd den 31 december 1950 enligt indelningen
den 1 januari 1952.
Råtab. 12. Familjemedlemmar efter näringsgren (undergrupper för familjemedlemmar
till förvärvsarbetande befolkning, huvudgrupper för familjemedlemmar till självständiga yrkeslösa) och yrkesställning i kombination med kön, ålder och civilstånd den
31 december 1950 enligt indelningen den
1 januari 1952.
Råtab. 13. Förvärvsarbetande befolkning efter
näringsgren (huvudgrupper), yrkesställning.

För uppställningen av tab. 1—5 finnes en redogörelse i Folkräkningen 1950 del IV, sid
484—489, där tabellhuvudena avbildats.
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arbetsplatsens belägenhet, antalet anställda
(för företagare) och anställningens art. (för
tjänstemän och arbetare) i kombination med
kön och ålder den 31 december 1950 enligt
indelningen den 1 januari 1952.
Råtab. 14. Hushåll efter antalet hushållsmedlemmar och antalet barn under 16 år samt
hushållsföreståndarens kön, ålder, näringsgren (huvudgrupper) och yrkesställning
(med särskiljande av gifta och övriga hushållsföreståndare) den 31 december 1950
enligt indelningen den 1 januari 1952.
Råtab. 15. Förvärvsarbetande befolkning tillhörande vissa individualyrken efter kön,
ålder, yrkesställning (med särskiljande av
egentliga yrkesutövare och medhjälpande
familjemedlemmar), antalet anställda (för
företagare) och anställningens art (för tjänstemän och arbetare) den 31 december 1950
enligt indelningen den 1 januari 1952.
E. Utrikes födda och utlänningar
Råtab. 16. Inrikes och utrikes födda efter kön,
födelseland och statsborgarskap inom hela
rikets landsbygd och städer den 31 december
1950 enligt indelningen den 1 januari 1952.
Råtab. 17. Utrikes födda (med särskiljande av
män, gifta kvinnor och övriga kvinnor) efter
födelseland, näringsgren (huvudgrupper),
yrkesställning och familjeställning den 31
december 1950.
Råtab. 18. Utlänningar efter statsborgarskap,
kön, ålder och civilstånd den 31 december
1950.
Råtab. 19. Utlänningar (med särskiljande av
män, gifta kvinnor och övriga kvinnor) efter
statsborgarskap, näringsgren (huvudgrupper),
yrkesställning och familjeställning den 31
december 1950.
Råtab. 20. Förvärvsarbetande utlänningar (med
särskiljande av män, gifta kvinnor och övriga
kvinnor) efter näringsgren (undergrupper)
den 31 december 1950.
Råtab. 21. Utlänningar efter kön och statsborgarskap inom varje läns landsbygd och
städer (med särskiljande av varje stad med
minst 50 000 inv.) samt inom tätbebyggelsen
i hela rikets landsbygd och städer den 31
december 1950 enligt indelningen den 1
januari 1952.
II. Urvalsundersökning grundad på bearbetning av det vid 1950 års folkräkning
upplagda befolkningsregistret
A. Kön, ålder och civilstånd
Råtab. 22. Folkmängden efter kön och civilstånd (med särskiljande av barn med gränsdragning vid såväl 15 som 16 år samt av
gifta ej samboende) inom varje läns landsbygd och städer den 31 december 1950
enligt indelningen den 1 januari 1952.

Råtab. 23. Folkmängden efter kön och ålder
i ettårsklasser inom hela rikets landsbygd
och städer den 31 december 1950 enligt
indelningen den 1 januari 1952.
Råtab. 24. Folkmängden (med uppdelning på
jordbruks- och övrig befolkning) efter kön,
ålder och civilstånd (med särskiljande av
gifta samboende och ej samboende) inom
hela rikets landsbygd och städer med särskiljande av tät- och glesbebyggelse den 31 december 1950 enligt indelningen den 1 januari
1952.
B. Yrke
Råtab. 25. Folkmängden efter kön, näringsgren
(huvudgrupper) och yrkesställning (för förvärvsarbetande befolkning med särskiljande
dels av medhjälpande familjemedlemmar,
dels av gifta samboende och ej samboende
kvinnor) inom hela rikets landsbygd och
städer med särskiljande av tät- och glesbebyggelse den 31 december 1950 enligt indelningen den 1 januari 1952.
Råtab. 26. Förvärvsarbetande befolkning efter
kön och yrkesställning i detalj (med särskiljande dels av egentliga yrkesutövare och
medhjälpande familjemedlemmar, dels av
gifta samboende och ej samboende kvinnor,
företagarna dessutom uppdelade efter näringsgren) inom hela rikets tät- och glesbebyggelse den 31 december 1950.
Råtab. 27. Förvärvsarbetande befolkning efter
kön, näringsgren (undergrupper) och yrkesställning (med särskiljande dels av egentliga
yrkesutövare och medhjälpande familjemedlemmar, dels av gifta samboende och ej
samboende kvinnor) inom hela rikets tätoch glesbebyggelse den 31 december 1950.
Råtab. 28. Jordbruksbefolkning (husligt arbete
inom jordbruket inräknat) efter kön, näringsgren (detaljgrupper, bl. a. åkerareal)
och yrkesställning (med särskiljande dels av
ägare och brukare, dels av medhjälpande
familjemedlemmar) inom hela rikets tätoch glesbebyggelse den 31 december 1950.
Råtab. 29. Förvärvsarbetande befolkning inom
vissa individualyrken efter kön, näringsgren
(huvudgrupper) och yrkesställning (med särskiljande av medhjälpande familjemedlemmar) inom hela rikets tät- och glesbebyggelse
den 31 december 1950.
Råtab. 30. Folkmängden efter näringsgren
(inom jordbruk med binäringar undergrupper, eljest huvudgrupper) och yrkesställning
i kombination med kön, ålder och civilstånd
(med särskiljande av gifta samboende och
ej samboende) inom hela rikets tät- och
glesbebyggelse den 31 december 1950.
Råtab. 31. Förvärvsarbetande befolkning efter
näringsgren (undergrupper) och yrkesställning i kombination med kön och ålder inom
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hela rikets tät- och glesbebyggelse den 31
december 1950.
C. Gifta kvinnors

förvärvsverksamhet

Råtab. 32. Förvärvsarbetande gifta kvinnor
(med särskiljande av samboende och ej
samboende) efter näringsgren (huvudgrupper), yrkesställning, ålder och vigselar inom
hela rikets tät- och glesbebyggelse den 31
december 1950.
Råtab. 33. Förvärvsarbetande gifta samboende
kvinnor efter dels egen, dels mannens näringsgren (huvudgrupper) och yrkesställning
inom hela rikets tät- och glesbebyggelse den
31 december 1950.
D. Familjer
Råtab. 34. Bestående äktenskap efter makarnas
födelseår i kombination (med uppdelning
på jordbruks- och övrig befolkning) inom
hela rikets tät- och glesbebyggelse den 31
december 1950.
Råtab. 35. Bestående äktenskap efter vigselar,
mannens näringsgren (jordbruk med binäringar samt övriga näringar) och hustruns
ålder inom hela rikets tät- och glesbebyggelse
den 31 december 1950.
Råtab. 36. Familjeföreståndare efter kön och
civilstånd (för gifta samboende män även
efter vigselar) och hela antalet hemmavarande barn under 16 år (för gifta samboende
män även uppgifter om makarnas gemensamma barn under 16 år) samt hustrur och
kvinnliga familjeföreståndare efter hela antalet hemmavarande egna barn oberoende
av ålder (hustrurna efter vigselar samt de
kvinnliga familjeföreståndarna efter civilstånd) inom hela rikets tät- och glesbebyggelse den 31 december 1950.
Råtab. 37. Bestående äktenskap efter vigselar,
mannens näringsgren (jordbruk med binäringar samt övriga näringar) och yrkesställning, hustruns förvärvsverksamhet och hustruns hela antal hemmavarande egna barn
oberoende av ålder inom hela rikets tätoch glesbebyggelse den 31 december 1950.
Råtab. 38. Hemmavarande barn under 16 år
efter kön och ålder samt familjeföreståndarens kön och civilstånd inom hela rikets tätoch glesbebyggelse den 31 december 1950.

III. Urvalsundereökning o m inkomst
A. Sammanräknad

nettoinkomst

Råtab. 39. Inkomsttagare efter kön, ålder, civilstånd och sammanräknad nettoinkomst inom
hela rikets landsbygd och städer år 1951
enligt indelningen den 1 januari 1952.

Råtab. 40. Förvärvsarbetande inkomsttagare
efter kön, näringsgren (undergrupper), yrkesställning i detalj och sammanräknad nettoinkomst år 1951.
Råtab. 41. Ej förvärvsarbetande inkomsttagare
efter kön, näringsgren (huvudgrupper), yrkesställning och sammanräknad nettoinkomst år 1951.
Råtab. 42. Förvärvsarbetande inkomsttagare
efter näringsgren (huvudgrupper), yrkesställning, kön, ålder och sammanräknad
nettoinkomst samt inkomst av tjänst år 1951.
B. Fördelning på

förvärvskällor

Råtab. 43. Inkomsttagare efter kön, sammanräknad nettoinkomst och förvärvskällornas
art (med särskiljande av inkomst och förlust
av förvärvskällorna, inkomst av aktier särskilt redovisad) inom hela rikets landsbygd
och städer år 1951 enligt indelningen den
1 januari 1952.
Råtab. 44. Inkomsttagare efter sammanräknad
nettoinkomst i kombination med inkomsten
resp. förlusten av olika förvärvskällor år
1951.
Råtab. 45. Inkomsttagare efter näringsgren (huvudgrupper), yrkesställning och förvärvskällornas art (med särskiljande av inkomst och
förlust av förvärvskällorna, inkomst av
aktier särskilt redovisad) år 1951.
C. Kombinationer

mellan

förvärvskällor

Råtab. 46. Inkomsttagare efter kön samt förvärvskällor i kombination (med särskiljande
av inkomst och förlust av förvärvskällorna)
år 1951.
Råtab. 47. Personer med jordbruksfastighet
som förvärvskälla efter inkomst resp. förlust
därav och kombination med andra förvärvskällor (med särskiljande av företagare inom
jordbruk och boskapsskötsel samt övriga
personer) år 1951.
Råtab. 48. Personer med annan fastighet som
förvärvskälla efter inkomst resp. förlus
därav och kombination med andra förvärvskällor samt yrkesställning år 1951.
Råtab. 49. Personer med rörelse m. m. som förvärvskälla efter inkomst resp. förlust därav
och kombination med andra förvärvskällor
(med särskiljande av företagare och övriga
personer, de förra efter näringsgren, huvudgrupper) år 1951.
Råtab. 50. Personer med tjänst som förvärvskälla efter inkomst därav och kombination
med andra förvärvskällor samt kön och yrkesställning (med särskiljande av jordbruksoch övrig befolkning) år 1951.
Råtab. 51. Personer med tillfällig förvärvsverksamhet som förvärvskälla efter inkomst resp.
förlust därav och kombination med andra
förvärvskällor samt yrkesställning år 1951.
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Råtab. 52. Personer med kapital som förvärvskälla efter inkomst resp. förlust därav (samt
efter den del av inkomsten, som avser aktier)
och kombination med andra förvärvskällor
(med särskiljande av män, gifta kvinnor och
övriga kvinnor) år 1951.
Råtab. 53. Inkomsttagare efter kön, födelseår,
civilstånd och förvärvskällornas art (med
särskiljande av personer med en och flera
förvärvskällor) år 1951.
D. Specialredovisning för olika förvärvskällor
Råtab. 54. Personer med jordbruksfastighet
som förvärvskälla efter inkomst resp. förlust därav samt den kontanta bruttointäktens
fördelning på dels arrenden och hyror samt
avgäld eller annan ersättning, dels försålda
produkter och diverse intäkter samt dels
skogsbruk år 1951.
Råtab. 55. Personer med annan fastighet som
förvärvskälla efter inkomst resp. förlust därav samt fastighetstyper inom olika församlingstyper (med hänsyn till tätortsbefolkningens relativa storlek) år 1951.
Råtab. 56. Personer med rörelse m. m. som
förvärvskälla efter inkomst resp. förlust därav samt näringsgren (undergrupper för förvärvsarbetande och huvudgrupper för ej förvärvsarbetande befolkning) inom hela rikets
landsbygd och städer år 1951 enligt indelningen den 1 januari 1952.
Råtab. 57. Tjänstemän efter kön, näringsgren
(undergrupper) och inkomst av tjänst år
1951.
Råtab. 58. Arbetare efter kön, näringsgren (undergrupper) och inkomst av tjänst år 1951.
Råtab. 59. Tjänstemän efter kön, näringsgren
(huvudgrupper), anställningens art och inkomst av tjänst år 1951.
Råtab. 60. Arbetare efter kön, näringsgren
(huvudgrupper), anställningens art och inkomst av tjänst år 1951.
Råtab. 61. Anställda efter kön samt totalinkomst av tjänst i kombination med största
delpost därav år 1951.
Råtab. 62. Tjänstemän efter kön, näringsgren
(undergrupper) och häremot svarande anställningstid och inkomst (största delpost av
tjänst) år 1951.
Råtab. 63. Arbetare efter kön, näringsgren (undergrupper) och häremot svarande anställningstid och inkomst (största delpost av
tjänst) år 1951.
Råtab. 64. Helårsanställda efter näringsgren
(undergrupper) och yrkesställning samt häremot svarande inkomst (största delpost av
tjänst) år 1951.
Råtab. 65. Pensionärer efter inkomst av folkpension resp. annan pension, kön, födelseår
och sammanräknad nettoinkomst år 1951.
Råtab. 66. Pensionärer efter inkomst av folkpension resp. annan pension, kön, födelseår,

civilstånd, yrkesställning och kombination
med andra förvärvskällor år 1951.
Råtab. 67. Pensionärer efter inkomst av folkpension i kombination med inkomst av
annan pension samt kön (med särskiljande
av personer med enbart pension samt övriga
personer) år 1951.
Råtab. 68. Pensionärer med kapital efter inkomst av folkpension resp. annan pension i
kombination med inkomst av kapital samt
kön (med särskiljande av personer med enbart pension och kapital samt övriga personer) år 1951.
E. Samtaxerade makars inkomster
Råtab. 69. Samtaxerade äkta makar efter vardera makens sammanräknade nettoinkomst
år 1951.
Råtab. 70. Samtaxerade äkta makar efter vardera makens kombinationer av förvärvskällor år 1951.
F. Allmänna avdrag
Råtab. 71. Personer med avdrag för periodiskt
understöd o. d. efter avdragets storlek, sammanräknad nettoinkomst, kön, ålder, civilstånd och yrkesställning år 1951.
Råtab. 72. Personer med avdrag för avgifter
för pensionsförsäkring efter avdragets storlek, sammanräknad nettoinkomst, kön, ålder,
civilstånd och yrkesställning år 1951.
Råtab. 73. Personer med avdrag för avgifter
för annan försäkring än pensionsförsäkring
efter avdragets storlek, sammanräknad nettoinkomst, ålder och yrkesställning (med
särskiljande av gifta samboende män, övriga
män samt kvinnor) år 1951.
IV. Urvalsundersökning o m förmögenhet
A. Tillgångarnas och skuldernas storlek
Råtab. 74. Personer med enbart tillgångar,
enbart skulder samt bådadera (med särskiljande av om tillgångarna eller skulderna
äro störst) efter kön, ålder och civilstånd
(med uppgift om sammanräknad nettoinkomst) den 31 december 1951.
Råtab. 75. Personer med enbart tillgångar,
enbart skulder samt bådadera (med särskiljande av om tillgångarna eller skulderna äro
störst) efter kön, näringsgren (huvudgrupper)
och yrkesställning med särskild redovisning
för hustrur (med uppgift om sammanräknad
nettoinkomst) den 31 december 1951.
Råtab. 76. Personer med enbart tillgångar,
enbart skulder samt bådadera (med särskiljande av om tillgångarna eller skulderna äro
störst) efter kön och sammanräknad nettoinkomst den 31 december 1951.
Råtab. 77. Personer med tillgångar och skulder
efter kön samt tillgångarnas och skuldernas
storlek i kombination den 31 december 1951.

70
Råtab. 78. Personer med enbart tillgångar
(efter tillgångarnas storlek), enbart skulder
samt bådadera (med särskiljande av om
tillgångarna eller skulderna äro störst, i vissa
fall efter tillgångarnas och skuldernas storlek) efter kön, yrkesställning (med särskiljande av företagare inom jordbruk med binäringar) och sammanräknad nettoinkomst
den 31 december 1951.
B. Tillgångar efter avräkning av skulder (Behållen förmögenhet)
Råtab. 79. Personer med tillgångar och skulder
efter kön, ålder, civilstånd och behållen förmögenhet den 31 december 1951.
Råtab. 80. Personer med tillgångar och skulder
efter kön, näringsgren (huvudgrupper), yrkesställning och behållen förmögenhet den
31 december 1951.
Råtab. 81. Personer med tillgångar och skulder
efter kön, förvärvskällor i kombination och
behållen förmögenhet (med uppgift om sammanräknad nettoinkomst) den 31 december
1951.
Råtab. 82. Personer med tillgångar och skulder
efter kön, yrkesställning (med särskild redovisning för hustrur), sammanräknad nettoinkomst och behållen förmögenhet den 31
december 1951.
Råtab. 83. Samboende makar efter vardera
makens behållna förmögenhet i kombination
den 31 december 1951.
C. Gäldräntornas storlek
Råtab. 84. Personer med skulder efter kön samt
kombination mellan skulder och gäldräntor
den 31 december 1951.
Råtab. 85. Personer med skulder efter kön,
ålder, civilstånd och gäldräntor den 31 december 1951.
Råtab. 86. Personer med skulder efter kön,
näringsgren (huvudgrupper), yrkesställning
(med särskild redovisning för hustrur) och
gäldräntor den 31 december 1951.
Råtab. 87. Personer med skulder efter kön,
sammanräknad nettoinkomst och gäldräntor
den 31 december 1951.
D. Olika slag av tillgångar, skulder och gäldräntor
Råtab. 88. Personer med tillgångar efter kombinationer av placeringsobjekt samt tillgångarnas storlek den 31 december 1951.
Råtab. 89. Personer med resp. tillgångar, skulder och gäldräntor efter kön, ålder och civilstånd samt resp. placeringsobjekt, skuldernas
och gäldräntornas art den 31 december 1951.
Råtab. 90. Belopp för resp. tillgångar, skulder
och gäldräntor för personer med dylika efter
kön, ålder och civilstånd samt resp. placeringsobjekt, skuldernas och gäldräntornas
art den 31 december 1951.

Råtab. 91. Personer med resp. tillgångar, skulder och gäldräntor efter kön, näringsgren
(huvudgrupper), yrkesställning (med särskild
redovisning för hustrur) samt resp. placeringsobjekt, skuldernas och gäldräntornas art
den 31 december 1951.
Råtab. 92. Belopp för resp. tillgångar, skulder
och gäldräntor för personer med dylika efter
kön, näringsgren (huvudgrupper), yrkesställning (med särskild redovisning för hustrur)
samt resp. placeringsobjekt, skuldernas och
gäldräntornas art den 31 december 1951.
Råtab. 93. Personer med resp. tillgångar, skulder och gäldräntor efter kön och sammanräknad nettoinkomst samt resp. placeringsobjekt, skuldernas och gäldräntornas art
den 31 december 1951.
Råtab. 94. Belopp för resp. tillgångar, skulder
och gäldräntor för personer med dylika efter
kön och sammanräknad nettoinkomst samt
resp. placeringsobjekt, skuldernas och gäldräntornas art den 31 december 1951.
Råtab. 95. Personer med resp. tillgångar, skulder och gäldräntor efter kön och tillgångarnas
storlek samt resp. placeringsobjekt, skuldernas och gäldräntornas art den 31 december
1951.
Råtab. 96. Belopp för resp. tillgångar, skulder
och gäldräntor för personer med dylika efter
kön och tillgångarnas storlek samt resp. placeringsobjekt, skuldernas och gäldräntornas
art den 31 december 1951.
Råtab. 97. Personer med resp. tillgångar, skulder och gäldräntor efter kön samt resp. placeringsobjekt, skuldernas och gäldräntornas
art inom olika församlingstyper (med hänsyn till tätortsbefolkningens relativa storlek)
i hela rikets landsbygd och städer den 31
december 1951 enligt indelningen den 1 januari 1952.
Råtab. 98. Belopp för resp. tillgångar, skulder
och gäldräntor för personer med dylika efter
kön samt resp. placeringsobjekt, skuldernas
och gäldräntornas art inom olika församlingstyper (med hänsyn till tätortsbefolkningens relativa storlek) i hela rikets landsbygd och städer den 31 december 1951 enligt
indelningen den 1 januari 1952.
E. Specialredovisning för olika

placeringsobjekt

Råtab. 99. Personer med tillgångar i jordbruksfastighet m. m. (med uppdelning på ägare
och brukare) efter yrkesställning (med särskiljande av företagare inom jordbruk och
boskapsskötsel och deras hustrur) samt storleken av tillgångarna i jordbruksfastighet
m. m., jordbruksfastighetens taxeringsvärde,
skogsvärde, inteckningsskulder och andra
låneskulder jämte uppgift om sammanräknad
nettoinkomst och samtliga tillgångar den 31
december 1951.
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Råtab. 100. Personer med tillgångar i annan
fastighet (med särskiljande av personer med
bostadslägenhet, enbart eller i förening med
fastighet av annan typ) efter storleken av tillgångarna i annan fastighet, uthyrd del därav,
inteckningsskulder och andra låneskulder
jämte uppgift om sammanräknad nettoinkomst och samtliga tillgångar inom hela
rikets landsbygd och städer den 31 december
1951 enligt indelningen den 1 januari 1952.
Råtab. 101. Personer med tillgångar i rörelse
m. m. (med särskiljande av personer med
och utan i rörelse ingående fastighet) efter
yrkesställning (med uppdelning av företagarna efter näringsgren, undergrupper, samt
med särskiljande av hustrur till företagare)
samt storleken av tillgångarna i rörelse m.m.,
i rörelse ingående fastighet, inteckningsskulder, andra låneskulder och varuskulder
jämte uppgift om sammanräknad nettoinkomst och samtliga tillgångar den 31 december 1951.
Råtab. 102. Personer med tillgångar i bankmedel
efter kön, näringsgren (huvudgrupper), yrkesställning (med särskild redovisning för

hustrur) samt storleken av tillgångarna i
samtliga bankmedel, medel i sparbanker och
medel i affärsbanker jämte uppgift om sammanräknad nettoinkomst och samtliga tillgångar den 31 december 1951.
Råtab. 103. Personer med tillgångar i obligationer och övriga fordringar efter kön,
näringsgren (huvudgrupper), yrkesställning
(med särskild redovisning för hustrur) samt
storleken av tillgångarna i samtliga obligationer, premie- och sparobligationer och övriga
fordringar jämte uppgift om sammanräknad
nettoinkomst och samtliga tillgångar den 31
december 1951.
Råtab. 104. Personer med tillgångar i aktier i
svenska aktiebolag samt med tillgångar redovisade under »ej taxerade barns förmögenhet» efter kön, näringsgren (huvudgrupper),
yrkesställning (med särskild redovisning för
hustrur) samt storleken av tillgångarna i
samtliga aktier i svenska aktiebolag, börsnoterade aktier och ej taxerade barns förmögenhet jämte uppgift om sammanräknad
nettoinkomst och samtliga tillgångar den 31
december 1951.

