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Genom beslnt den 29 september 1920 uppdrog Kungl. Maj:t åt social
styrelsen att i huvudsaklig överensstämmelse med en av styrelsen utarbetad 
arbetsplan utföra en bostadsräkning å vissa orter i sammanhang med man
talsskrivningen för år 1921. 

Av ifrågavarande undersökning hava vissa preliminära resultat tidigare 
offentliggjorts i Sociala Meddelanden (årg. 1921, sid. 538 och 626; årg. 1922, 
sid. 234), men har primärmaterialet sedermera underkastats en mera ingående 
bearbetning och de slutliga resultaten härav sammanfattats i den berät
telse, som härmed Överlämnas till offentligheten. 

Planläggningen och utförandet av förevarande utredning har inom styrel
sen handhafts av undertecknad N y s t r ö m med biträde såväl vid materialets 
bearbetniDg som vid berättelsens avfattning av förste amanuensen Car l 

Öberg . 
Stockholm i februari 1924. 

GUNNAR HUSS. 

BERTIL NYSTRÖM. 
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I. Bostadsräkningens förutsättningar, metod och plan. 

1. Utredningsuppdragets tillkomst. 

1912—1914 års allmänna bostadsräkning. Enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande 
verkställdes av socialstyrelsen, i samråd med de inom civildepartementet för 
utredning av de mindre bemedlade klassernas bostadsförhållanden tillkallade 
sakkunniga (statens bostadskommission), i samband med mantalsskrivningarna 
för åren 1913 och 1914 bostadsräkningar beträffande 230 orter med tillhopa 
cirka 1·4 miljon invånare, därav 51 städer, 19 köpingar, 51 municipalsamhällen 
och 109 landskommuner. Det genom dessa undersökningar erhållna materia
let har inom socialstyrelsen gjorts till föremål för en ingående bearbetning, 
varigenom ernåtts detaljerad kunskap om och ingående inblick i de bostads
förhållanden, som voro rådande åren närmast före den under senare delen av 
år 1914 begynnande världskrisen.1 

Bostadsförhållandenas förändringar under krisåren. Emellertid gjorde sig kri
sens verkningar starkt gällande även inom bostadsfrågans område. Under 
kristidsförhållandenas tryck avstannade alltmer den enskilda byggnadsverk
samheten, och detta förhållande gav, oaktat alla vidtagna, delvis mycket in
gripande åtgärder från statens och kommunernas sida, efter hand anledning 
till omfattande bostadsbrist och stark hyresstegring å allt flera orter i vårt 
land. Det kunde även antagas, a t t dessa faktorer återverkat på boendeför-
hållandena därhän, a t t den redan förut rät t avsevärda trångboddheten ökats 
och det socialt så betänkliga inneboendesystemet vunnit ytterligare utbred
ning, låt vara att detta delvis motverkats därigenom, att bostadshyrorna 
under det allmännas kontroll stegrats väsentligt mindre än prisen på fler
talet andra förnödenheter. 

Angående arten och innebörden av de sålunda uppkomna förändrade bostads
sociala förhållandena var man emellertid i huvudsak hänvisad till antaganden 
och uppskattningar, så länge exakt statistisk kunskap härom saknades. 

Visserligen förelågo vissa statistiska data rörande här ifrågavarande förhållanden. 
Sålunda lämnade socialstyrelsens årliga berättelser angående byggnadsverksamheten 
i stadssamhällena2 tämligen fullständiga uppgifter rörande antalet tillkomna och av-

1 1912—14 års allmänna bostadsräkningar. Del I. Allmän redogörelse. II. Lokalmonografier 
I—XII. 

2 Byggnadsverksamheten i rikets stadssamhällen åren 1914—15, 191(i—17 och 1918—20. (Se
riens fortsättning ingår i Sociala Meddelanden.) 
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gångna hus, lägenheter och rum, varigenom 1912—1914 års bostadsräknings bestånds
siffror kunde kompletteras med avseende på de följande åren. Men det är ett inom 
statistiken välbekant förhållande,, att dylika fortskrivningar aldrig lämna något fullt 
exakt resultat, och i all synnerhet måste detta gälla i fråga om bostadsbeståndet, vars 
sammansättning ju röner inverkan icke blott av husbyggnader och husrivningar o. d. utan 
även genom den alltjämt fortgående uppdelningen och sammanslagningen av lägenheter 
m. m. Genom 1917 års hyresstegringslag hade de året förut tillkomna hyresnämn
derna erhållit utvidgad befogenhet och, i förening med de samtidigt upprättade of
fentliga bostadsförmedlingsanstalterna, i viss mån ombildats till centralorgan för bo
stadsmarknadens övervakande och reglering beträffande ett flertal särskilt större orter. 
Också kunde värdefulla upplysningar rörande bostadsförhållandenas utveckling under 
kristiden erhållas genom den statistik över hyresnämndernas verksamhet, som bl. a. i 
detta syfte, vid skilda tillfällen sammanställts i Sociala Meddelanden. Men den så
lunda erhållna hyresstatistiken hade, såsom egentligen avseende de hyresreglerade 
lägenheterna och sålunda en växlande men i regel tämligen ringa del av hela bostads
beståndet, mindre värde såsom mätare av hyresnivån än såsom belysande för hyres-
stegringens omfattning, och de månads- eller veckouppgifter över lediga lägenheter och 
hyressökande, som kunde erhållas från bostadsförmedlingskontoren, utgjorde, i den mån 
det varit möjligt att till dessa centralisera utbud och efterfrågan på bostadsmarknaden, 
en nog så intressant och betydelsefull »bostadsbarometer>, men möjliggjorde icke någon 
fullständig inventering av hela det vid en viss tidpunkt förefintliga bostadsförrådet. 

För att anordna en tillräckligt omfattande och pålitlig bostadsstatistisk 
riksundersökning talade emellertid icke blott teoretiska grunder utan även 
starka praktiska skäl. I en tid, då bostadsnödens avhjälpande ställde allt
jämt växande anspråk på statens och kommunernas ekonomi, måste det gi
vetvis anses ligga mycken vikt uppå att erhålla fullt tillförlitliga uppgifter 
rörande graden och arten av föreliggande bostadssociala missförhållanden. 
Å t denna uppfattning hade uttryck givits av vissa inom civildepartementet 
den 14 december 1918 tillkallade bostadssakkunniga, och socialstyrelsen hade 
själv, särskilt i samband med uppgörandet år 1919 av en av Kungl. Maj:t 
anbefalld gruppering av samtliga orter i riket efter levnadskostnadernas stor
lek, haft stora svårigheter a t t övervinna på grund av avsaknaden av en fullt 
tillförlitlig aktuell hyresstatistik. 

Socialstyrelsens hemställan om bostadsräkning 1920. Med en motivering, som i 
huvudsak gav uttryck åt nu berörda förhållanden, hemställde socialstyrelsen 
i underdånig skrivelse den 10 oktober 1919 om äskande av anslag hos riks
dagen för att, om än i till såväl innehåll som omfattning något förminskad 
skala, förnya 1912—1914 års allmänna bostadsräkning med avseende på år 
1920, då folkräkning skulle äga rum och enligt fastställd plan kommunala 
bostadsräkningar efter utförligt program komma till utförande såväl i Stock
holm som i Göteborg. 

Dessa städer, anförde styrelsen, kunde sålunda utelämnas vid den statliga bostads
räkningen, men vad i övrigt beträffade dennas omfattning, vore det ur teoretisk-sta-
tistisk synpunkt givetvis önskvärt, att den innefattade så många kommuner som möj
ligt. Ekonomiska och arbetstekniska hänsyn talade däremot starkt för begränsning 
av undersökningsområdet, och i vilken riktning denna borde gå, antyddes genom 
undersökningens närmaste uppgift att belysa krisårens inverkan på bostadsvillkoren. 
Med hänsyn härtill syntes man icke, såsom skedde åren 1912—1914, behöva ut
sträcka bostadsräkningen jämväl till landskommunerna, ty visserligen hade landsbyg-
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den sin bostadsfråga, men framträdde denna närmast som en fråga om bostädernas 
kvalitet och icke, såsom i städerna, i första hand som en av kristidsförhållandena 
tillspetsad hyresfråga. Vidare syntes man bland stadssamhällena kunna utesluta alla 
mindre, mera lantliga orter och inskränka sig till de större, varvid gränsen, såsom 
bland annat skett i då gällande hyresstegringslag, i regel borde dragas vid ett invånar
antal av 5 000. över denna gräns kommo tillhopa 70 orter, nämligen 60 städer 
(frånsett Stockholm och Göteborg), 3 köpingar och 7 municipalsamhällen, med till
hopa något över 1 miljon invånare. 

Vad beträffade de k o s t n a d e r , som kunde beräknas bliva erforderliga för en bo
stadsräkning av denna omfattning, ansågos de kunna beräknas till cirka 75 000 kro
nor, under förutsättning att dels bostadsuppgifternas insamling och granskning, liksom 
vid 1912—1914 års bostadsräkning, ombesörjdes av vederbörande kommuner utan 
kostnad för staten, dels utgifterna för tryckning av frågeformulär, berättelse över un
dersökningen m. m. finge bestridas av det under sjätte huvudtiteln uppförda anslaget 
till tryckningskostnader. 

Under nu angivna förutsättningar och därest vid den sålunda begränsade statliga 
bostadsräkningen ett lämpligt, kortfattat frågeformulär användes och utredningsarbetet 
alltifrån början i huvudsak inriktades på bostadsförhållandenas mera föränderliga ele
ment, såsom hyresnivån, boendetätheten och bostadstillgången, ansåg styrelsen det 
vara möjligt att, med tillgodogörande av vid föregående undersökning vunna erfaren
heter, på ganska kort tid vinna ingående och pålitlig inblick i de förändringar, som 
de senast förflutna, skickelsedigra åren medfört med avseende på de mindre bemed
lade klassernas bostadsstandard i vårt land. 

Departementschefens yttrande och förslag till 1920 års riksdag. I s i t t y t t r a n d e 
t i l l s ta tsrådsprotokol le t vid ärendets föredragning den 7 j a n u a r i 1920 framhöll 
s t a t s r å d e t och chefen för c ivi l (socia l )depar tementet bl. a. följande: 

»Behövligheten av en med vissa års mellanrum företagen allmän bostadsräkning, av
seende städer och stadsliknande samhällen, lärer jämväl under normala tider vara mo
tiverad av det allmännas intresse att äga tillförlitlig och ingående kunskap om förhål
landena å bostadsmarknaden. I samma mån emellertid bostadsfrågan till följd av 
kända förhållanden kommit att under senare år allt mera påkalla ingripande åtgärder 
från det allmännas sida, måste behovet av en omfattande utredning, bildande grund
val för kännedomen om det nuvarande bostadsbeståndet, än mera framträda. Då 
av skäl, som framhållas i socialstyrelsens skrivelse, den årliga statistiken icke är i så
dant avseende tillfyllest, anser jag mig böra biträda förslaget om anordnande av en ny 
allmän bostadsräkning. Tidpunkten för densammas företagande synes i enlighet med 
styrelsens förslag böra sättas till årsskiftet 1920—1921 med hänsyn till att vid den
na tid dels folkräkning, dels ock kommunal bostadsräkning inom Stockholm och Gö
teborg kommer att äga rum. 

I fråga om bostadsräkningens omfattning lärer någon utvidgning utöver vad styrel
sen föreslagit, kunna ifrågasättas. Enligt den av styrelsen skisserade planen skulle 
räkningen omfatta endast städer — dock icke Stockholm och Göteborg — köpingar 
och municipalsamhällen med ett invånarantal av över 5 000. Känt är emellertid, 
hurusom bostadsförhållandena inom städerna kunna betydligt påverkas av byggnads
verksamheten inom de församhällen av olika slag, som ofta nog ligga utanför stadens 
område. En stagnation av byggnadsverksamheten inom staden kan sålunda uppvägas 
av en så mycket livligare byggnadsverksamhet strax utanför dess gränser. På grund 
härav är att antaga, att en statistik, som ensidigt tar hänsyn till bostadsbeståndet 
inom den egentliga staden, kan åtminstone i vissa av de fall, varom nu är fråga. 
giva otillräcklig ledning för bedömande av bostadsförhållandena å orten. Utan att 
i detta avseende för närvarande göra något bestämt uttalande anser jag det likväl vid 
utarbetandet av den definitiva planen för bostadsräkningens omfattning böra tagas un-
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der övervägande, huruvida icke i vissa fall densamma bör utsträckas jämväl till för
samhällen utom städernas områden. 

Vad socialstyrelsen föreslagit om att bostadsuppgifternas insamling och granskning 
bör ankomma å kommunerna utan kostnad för staten samt att vissa tryckningskost
nader må bestridas av vederbörande huvudtitels anslag till tryckningskostnader synes 
lämpligt. Närmare bestämmelser om bostadsräkningens utförande torde böra ankomma 
på Kungl. Maj:t att utfärda. Den föreslagna anslagssumman, 75 000 kronor, lärer 
icke giva anledning till erinran. 

Under åberopande av vad sålunda anförts får jag hemställa, att Kungl. Maj:t måtte 
föreslå riksdagen att för anordnande av en allmän bostadsräkning vid årsskiftet 1920 
—1921 i huvudsaklig överensstämmelse med ovan angivna grunder på extra stat för 
år 1921 anvisa ett förslagsanslag, högst 75 000 kronor.» 

Kungl. Maj:ts proposition blev av statsutskottet tillstyrkt och av riksda
gen bifallen.1 

Uppdrag åt socialstyrelsen att uppgöra plan. Genom nådigt beslut den 9 juli 1920 
uppdrog Kungl. Maj:t åt socialstyrelsen att i huvudsaklig överensstämmelse 
med de i förenämnda statsrådsprotokoll angivna grunder uppgöra och till 
Kungl. Maj:t inkomma med förslag till de närmare föreskrifter rörande ifrå
gavarande bostadsräkning, som kunde befinnas erforderliga. Med avseende 
på bostadsräkningens omfattning skulle härvid särskilt tagas under övervä
gande, huruvida densamma i vissa fall borde utsträckas till församhällen 
utom städernas områden. 

Med anledning härav gick socialstyrelsen omedelbart i författning om uppgö
rande av grunder och arbetsplan för ifrågavarande bostadsräkning samt utarbe
tande av erforderliga frågeformulär. Med hänsyn till de mångahanda spörs
mål, som vid en dylik omfattande utredning skulle klarläggas, befanns det 
emellertid härvid önskvärt att samråda med personer, representerande sak
kunskap rörande bostadsfrågans olika sidor. Enär därjämte i de av Kungl. 
Maj:t och riksdagen godkända grunderna för bostadsräkningen det, som ovan 
blivit nämnt, förutsattes, at t bostadsuppgifternas insamling och granskning 
skulle ombesörjas av vederbörande kommuner utan kostnad för staten, an
sågs det jämväl vara nödigt att rörande lämpligaste formerna för kommu
nernas medverkan härvid få rådföra sig med representanter för de av bostads
räkningen berörda samhällena. 

Särskilda sakkunniga tillkallas. Under hänvisning härtill hemställde social
styrelsen i underdånig skrivelse den 10 augusti 1920, att Kungl. Maj:t täck
tes bemyndiga styrelsen att tillkalla högst 10 personer, att, i egenskap av-
sakkunniga, inom socialstyrelsen biträda vid omförmälda planläggningsarbete. 
Denna framställning blev av Kungl. Maj:t bifallen, och i enlighet med så
lunda erhållet bemyndigande tillkallade socialstyrelsen den 3 september 1920 
följande sakkunniga, nämligen e. föredraganden i socialdepartementet fil. lic. 
Kur t Bergström, direktören för Stockholms stads statistiska kontor fil. dr 
J . Guinchard, assistenten Ant. Hjalmarsson, Malmö, riksdagsman Viktor 
Larsson, Västerås, kanslichefen fil. dr Yngve Larsson, Stockholm, stadsläka-

1 Av de för bostadsräkningen sålunda anvisade särskilda medlen hava behövt tagas i anspråk 
42 145 kr., medan återstoden, 32 855 kr. inbesparats pä grund av vidtagna förenklingar i arbetet 
samt sjunkande löner och omkostnader. 
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ren med. lic. O. Lundborg, Jönköping, borgarrådet C. H. Meurling, Stock
holm, redaktören fil. lic. Job. K,. Nilsson, Lidingö villastad, kronokamreraren 
Inge Sablin, Örebro, samt professor G. F . Steffen, Göteborg. 

Vid sammanträde den 17 september 1920 underställdes ett inom socialsty
relsen utarbetat preliminärt förslag ti l l plan för bostadsräkningen de sak
kunnigas granskning, varvid framkommo vissa erinringar och önskemål, till 
vilka vederbörlig hänsyn tagits vid förslagets definitiva utformning. 

2. Bostadsräkningens planläggning och utförande. 

Den sålunda uppgjorda planen, vilken av socialstyrelsen med skrivelse den 
22 september 1920 överlämnades till Kungl. Haj:t och i oförändrad form blev 
av Kungl. Maj:t fastställd, innebar i huvudsak följande. 

Bostadsräkningens omfattning. Enligt det ursprungliga förslaget skulle, som 
nämnt, 1920 års bostadsräkning, i motsats till 1912—1914 års, uteslutande 
omfatta städer och stadsliknande samhällen samt bland dessa inskränka sig 
till något större sådana, varvid såsom undre gräns föreslagits en folkmängd 
av 5 000 personer. 

Såsom ovan omförmälts, hade det emellertid satts i fråga att utsträcka bostadsräk
ningen jämväl till sådana f ö r s a m h ä l l e n av olika slag, vilka visserligen lågo utanför 
städernas områden men likväl utövade en betydande påverkan på dessas byggnads
förhållanden. Den fastställda undersökningsplanen tog även vederbörlig hänsyn till 
ett drag, som för den moderna stadsutvecklingen är i hög grad karakteristiskt, näm
ligen att befolkningstillväxten ofta mindre sker genom koncentrisk utvidgning av stads
kärnan än genom bildning och förstoring av för- eller förstadssamhällen i omgivnin
garna. Såsom framgår särskilt av doktor Yngve Larssons undersökningar rörande 
inkorporeringsproblemet 1 och såsom åskådliggöres i docenten Sten de Geers kartverk 
över befolkningens fördelning i Sverige,2 hör det emellertid till ovanligheten, att en 
stads område är så stort och så välbeläget, att det förmår helt upptaga jämväl det 
senare slagets befolkningstillväxt. Fastmer plägar folkströmmen till en del flyta in i 
kringliggande landskommuner, och då står utjämningen mellan det faktiska och det 
rättsliga stadsområdet i huvudsak endast att vinna på inkorporeringsförfarandets lång
samma och mödosamma väg. Med hänsyn härtill måste en census sådan som den 
här ifrågavarande av städernas bostadsbefolkning vid en viss tidpunkt alltid bliva i 
någon mån ofullständig, därest den uteslutande hölle sig till städernas administrativa 
områden och icke vore betänkt på särskilda anstalter för att, åtminstone i viktigare 
fall, söka klarlägga den intima växelverkan, som råder mellan byggnads- och bostads
förhållandena i å ena sidan stadskärnan, å den andra förstadssamhällena. 

Förstadsbildningen är ju i vårt land som i andra mest utvecklad och betydelsefull 
beträffande de största städerna, i första hand Stockholm och Göteborg, vilka, som 
nämnts, själva ej inneslötos i den statliga bostadsräkningen. Enär emellertid bostads
förhållandena i nämnda städers förstadssamhällen vore av mindre betydelse i och för 
sig än i samband med motsvarande förhållanden i resp. moderstäder, ansågs det böra 
tagas under övervägande, huruvida icke bostadsräkningen för Stockholms och Göte
borgs förorter med större fördel skulle kunna, på sätt flerstädes skett i utlandet (t. ex. 
beträffande Köpenhamn och Berlin), anordnas i samband med de kommunala bostads-

1 YNGVE LARSSON: Inkorporeringsproblemet. Stadaområdets förändringar med särskild hänsyn 
till svensk förvaltningspraxis. I, II, Stockholm 1912. 

2 STEN DE GEER: Befolkningens fördelning i Sverige. Karta och beskrivning, Stockholm 1919. 
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räkningarna för huvudsamhällena än såsom fristående led i den allmänna statliga 
bostadsräkningen. Med hänsyn härtill avlät socialstyrelsen den 21 juni 1920 till 
styrelserna för de statistiska kontoren i Stockholm och Göteborg skrivelse med hem
ställan om meddelande, under vilka förutsättningar kontoren eventuellt skulle vara 
villiga att utsträcka den för resp. städer planerade bostadsräkningen vid årsskiftet 
1920/21 till att avse jämväl samtliga städerna visserligen icke rättsligt men socialt 
och ekonomiskt tillhörande förstadssamhällen av större betydelse. Kontorens styrelser 
och föreståndare ställde sig emellertid, under åberopande av svårigheter i arbets- och 
anslagshänseenden, avböjande beträffande det väckta förslaget. 

Enär sålunda socialstyrelsen blivit nödsakad att även beträffande dessa församhällen 
anordna och verkställa bostadsräkningen helt på egen hand, kunde en fullständig ut
redning av denna samhällstyps speciella bostadsvillkor av arbetstekniska och ekono
miska skäl icke bliva möjlig, utan måste undersökningen bliva av representativ natur. 

Vad angår huvudstadens ytterområde syntes en med ledning av tillgängligt material 
verkställd närmare granskning emellertid giva vid handen, att en representativ och 
tillförlitlig bild av bostadsvillkoren inom nämnda distrikt, såväl den västliga, fattigare 
delen som den förmögnare östliga, skulle kunna erhållas på grundval av en under
sökning, omfattande dels Brännkyrka och Bromma församlingar, vilka, såsom inkor
porerade med staden, innefattades i den kommunala bostadsräkningen, dels Lidingö 
och Sundbybergs köpingar, vilka, såsom vardera räknande mera än 5 000 invånare r 

under alla förhållanden skulle ingå i den statliga bostadsräkningen, dels slutligen 
Solna socken med de därinom belägna munieipalsamhällena Hagalund, Nya Huvudsta r 

Lilla Alby och Råsunda, till vilka områden sålunda sistnämnda undersökning borde 
ytterligare utsträckas.1 Vad Göteborg angick, föllo dess förstadsbildningar i huvudsak 
inom Lundby församling, vilken, såsom tidigare inkorporerad, komme att ingå i den 
kommunala bostadsräkningen, samt örgryte och Fässbergs kommuner, vilkas befolkning 
till övervägande del var samlad i de stora, på den statliga bostadsräkningens program 
redan upptagna, munieipalsamhällena Krokslätt, Gårda, Lunden och Mölndal.2 

Närmast i storlek efter Stockholm och Göteborg komma Malmö och Norrköping, 
men för dessa båda städer torde förstadsproblemet knappast längre vara aktuellt, då 
deras viktigaste förorter, resp. Limhamn och östra Eneby, nyligen införlivats med 
städernas administrativa områden. Något liknande gäller även i huvudsak om Häl
singborg (Raus plantering). Bland dem av våra större städer, vilkas faktiska stads
område i väsentlig mån överskjuter deras rättsliga, torde det egentligen blott vara 
Sundsvall, som är förtjänt av särskild uppmärksamhet. Medan andra norrlandsstäder, 
exempelvis Gävle och Söderhamn, hava sina industriområden i stort sett inom egen 
hank och stör, faller ännu Sundsvalls vidsträckta sågverksdistrikt utom stadens område 
och tillhör i huvudsak Sköns kommun, vilken därför jämte de därinom belägna mu
nieipalsamhällena Skönsmon, Skönsberg och Gångviken lämpligen synts böra indragas 
under den statliga bostadsräkningen. En likartad ställning till Östersund intager i 
viss mån Hornsbergs villastads municipalsamhälle. 

Såsom ovan antytts, kunde den fullständiga och invändningsfria hyresstatistik, som 
vid bostadsräkningen erhölles, förväntas bliva av största betydelse vid de beräkningar 
socialstyrelsen hade att verkställa rörande l e v n a d s k o s t n a d e r n a s höjd å olika orter 
(dyrortsindex) och vid olika tider (dyrtidsindex). Med hänsyn härtill syntes det lämp
ligt, att i bostadsräkningen innefattades samtliga de efter representativa grunder ut
valda orter, från vilka styrelsen genom där stationerade fasta ombud erhåller fort-

1 En i lokalt avseende fullständigare utredning av >Stor-Stockholms> bostadsförhållanden har 
lämnats i socialstyrelsens utredning rörande ställningen på bostadsmarknaden omkring den 1 ok
tober 1923, Soc. Medd. 1923, sid. 877 ff. 

2 Den 1 januari 1922 införlivades förstnämnda tre samhällen jämte övriga delar av Örgryte 
socken med Göteborg. Samtidigt blev Mölndal stad, vars område utsträcktes till att omfatta hela 
Fässbergs socken. Genom dessa inkorporeringar har Göteborgs förstadsfråga kommit i väsentligen 
annat läge än vid tiden för bostadsräkningen. 



BOSTADSRÄKNINGENS PLANLÄGGNING OCH UTFÖRANDE 15* 

löpande pris- och levnadskostnadsstatistiska uppgifter. Det övervägande flertalet om
budsorter utgöres visserligen av större städer, vilka såsom sådana upptagits på bostads
räkningsprogrammet, men bland desamma finnas jämväl nio smärre samhällen, varmed 
bostadsräkningsorterna sålunda borde utökas. Dessa utgöras av städerna Lysekil, 
Tidaholm och Ludvika, köpingarna Värnamo,1 Kopparberg och Morastrand samt mu-
nicipalsamhällena Kramfors, Vilhelmina och Malmberget. Härtill ansågs böra läggas 
köpingarna Nybro och Vara samt municipalsamhällena Oxelösund och Lilla Edet, vilka 
det av särskilda, med förenämnda indexberäkningar sammanhängande skäl befunnits 
önskvärt att inrycka i bostadsräkningsorternas krets. 

Med de sålunda föreslagna utvidgningarna, vilka det emellertid av ekonomiska och 
arbetstekniska skäl befunnits nödvändigt att söka i huvudsak uppväga genom att ute
sluta några, å det ursprungliga förslaget upptagna men såsom mindre betydelsefulla 
ansedda orter, skulle den statliga bostadsräkningen komma att omfatta tillhopa 89, 
nedan närmare angivna orter med 1 088 289 invånare vid 1920 års slut. 

Bostadsräkningens innehåll. V i l k a s ta t i s t i ska data , som k u n n a e rhå l las genom 
en bos tads räkn ing , bes tämmes i h u v u d s a k av de frågeformulär , som därv id 
komma t i l l användn ing . 

V a d beträffar formen för dessa, hade erfarenheten t i l l fullo bekräf ta t 
l ämpl ighe ten av den anordning , som vidtogs v id 1912—1914 års s t a t l iga 
bos tads räkn inga r , näml igen a t t u t b y t a de vid de k o m m u n a l a bostadsräknin
g a r n a a n v ä n d a fas t ighets vis uppg jo rda »huvudförteckningar med lägenhets
uppgifter» i l is t form mot sä r sk i lda kar to l ine r för var je lägenhet , husvis in
l agda i s ä r sk i lda omslag. Hä r igenom kunde u n d v i k a s e t t på g rund av 
undersökningens s tora omfa t t n ing synner l igen t idsödande omskr ivn ingsa rbe te 
och e rhå l l a s e t t p r imärma te r i a l , d i rek t ä g n a t a t t , efter vederbör l ig lokal och 
cent ra l g r a n s k n i n g , l äggas t i l l g r u n d för den s k y n d s a m m a bea rbe tn ing , vi lken 
vore av nöden, dä res t bos tads räkningen skulle l ända t i l l avse t t gagn j ämvä l 
för den p r a k t i s k a bostadspol i t iken. 

De för bostadsräkningen nödiga formulären syntes, såsom antytts, kunna inskränkas 
till tvenne, en hus- och en lägenhetskartolin, varigenom nödiga uppgifter skulle kunna 
erhållas för alla de tre bostadsstatistiska enheterna bostaden, boningshuset och fastig
heten (ev. genom sammanläggning). Vid föregående statliga bostadsräkning brukades 
visserligen flera formulär, men särskilda blanketter för landsbygden ansågos icke på
kallas av förevarande utredning, vilken ju skulle avse städer och stadsliknande sam
hällen. Och den vid den ett 20-tal orter avseende 1912—1913 års bostadsräkning 
praktiserade, ur teoretisk synpunkt nog så motiverade, metoden att använda särskilda 
formulär för fastigheter inom det stadsplanelagda området och för sådana utom det
samma visade sig, såsom i berättelsen (sid. 56*) ock framhävts, icke kunna i prak
tiken genomföras, på grund av att dessa begrepp väl framstå klara för de sakkunniga 
myndigheterna men ingalunda för de enskilda uppgiftslämnarua, varfö» nämnda upp
delning också lämnades å sido, när bostadsräkningen 1913—1914 utsträcktes till 
ytterligare ett 100-tal stadssamhällen. 

I fråga om formulärens innehåll tillämpades de ovan återgivna, av Kungl. Maj:t 
och riksdagen gillade grundlinjerna för 1920 års bostadsräkning. Enligt dessa borde 
ett kortfattat frågeformulär användas samt undersökningen närmast inriktas på att 
belysa krisårens inverkan på bostadsvillkoren och då närmast dessas mera föränderliga 
element, såsom hyresnivån, boendetätheten och bostadstillgången. Med hänsyn härtill 

1 Värnamo har i det följande räknats såsom stad, dä samhället redan den 1 november 1920, 
således före tidpnnkten för bostadsräkningen, inträdde i åtnjutande av stadsrättigheter. 
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och till de förhållandevis knappa penningmedel, som för ändamålet anvisats, nödgades 
man därför vid här ifrågavarande räkningstillfälle ställa sig avvisande mot många 
frågepunkter, som under andra förhållanden väl kunnat försvara sin plats vid en 
bostadssocial nationalinventering. Huru grundsatserna i praktiken tillämpades, framgår 
av de utav socialstyrelsen fastställda formulär för bostadsuppgifter (lägenhetsuppgift 
samt husuppgift och kuvert till lägenhetsuppgifter), som avtryckts å följande sidor. 

Husuppgiften, vilken skulle ifyllas för varje hus, som helt eller delvis användes 
till bostad, och på samma gång utgöra omslag för husets lägenhetsuppgifter, upptog, 
förutom identifieringsupplysningar, flera särskilda frågepunkter. Av dem återfanns 
en, nämligen den material för en bebyggelsesätts- och hustypsstatistik givande punkt 
3 a, å formuläret vid närmast föregående statliga bostadsräkning, medan de övriga 
punkterna voro nytillkomna. Punkt 1 a avsåg att möjliggöra en siffermässig beräk
ning rörande de »båda hyresnivåer», vilka spelat en så stor roll vid de senaste årens 
hyresstegringslagstiftning och diskussionen om densamma, genom att uppdela husen i 
nya och äldre efter samma grunder som i då gällande hyresstegringslag. Punkt 1 b 
sökte komplettera denna punkt medelst uppgifter, i vad mån kristidens statliga och 
kommunala subventionspolitik kunnat påverka hyresutvecklingen. Punkt 2 a och b 
åsyftade i huvudsak att i någon mån söka tillmötesgå en till socialdepartementet från 
värmetekniskt håll ingiven framställning, avseende att i samband med bostadsräkningen 
söka åstadkomma en detaljerad teknisk värmeledningsstatistik. Att man ej ansett sig 
kunna å formuläret upptaga flera spörsmål i detta ämne, motiverades med att 
bostadsräkningen, som ovan angivits, dels hade ett starkt begränsat syftemål, dels 
vore från värmeledningsstatistikens synpunkt mycket ofullständig, i det densamma 
varken skulle omfatta Stockholm och Göteborg eller å andra orter byggnader för in
dustriella och affärsändamål. Punkt 3 b slutligen tog sikte på det särskilt under 
nuvarande bostadsbrist betydelsefulla spörsmålet, i vad mån bostadslägenheter under 
kristiden tagits i bruk som kontors- och affärslokaler o. d. 

Formuläret till lägenhetsuppgift, vilken blott avsåg rum helt eller delvis använda 
till bostad och sålunda, i likhet med vid föregående statliga räkning, icke affärsloka
ler o. d., överensstämde, frånsett vissa av vunnen erfarenhet föranledda förtydligan-
den och kompletteringar, med den då använda blanketten. Dock hade i ändamål att 
förenkla och därigenom förbättra svaren samt i enlighet med räkningens syfte att 
företrädesvis avse bostadsförhållandenas mera föränderliga element, de i punkt 5 b 
specificerade »bekvämligheterna» inskränkts till i huvudsak sådana, som rönt inverkan 
av kristidens speciella faktorer. Vidare hade införts vissa frågor, direkt avseende 
kristidsförhållandena å bostadsmarknaden såsom huruvida lägenhet innehades i sam
band med delägarskap i bostadsförening och om gällande hyra blivit fastställd av 
hyresnämnd. En punkt, vars bibehållande givit anledning till någon tvekan, har 
varit punkt 9 angående lägenhetsinnehavarens taxerade inkomst. Denna jämväl vid 
föregående bostadsräkning upptagna punkt, vilken ej skulle ifyllas av uppgiftsläm-
narna utan genom de kommunala myndigheter eller kommittéer, vilka, på sätt nedan 
närmare angives, skulle omhänderhava bostadsuppgifternas insamling och granskning, 
kunde nämligen förväntas vålla dessa icke obetydligt arbete och tidsutdräkt. Med 
hänsyn till den stora betydelse, den relativa hyrans starka tillbakagång kunde förmo
das äga för gestaltningen av rådande bostads- och hyresförhållanden, måste dock en 
siffermässig belysning av relationen mellan inkomst och hyra inom olika orts- och 
socialgrupper anses som högeligen önskvärd. 

Nu berörda båda frågeformulär hade man sökt uppställa så enkelt och lättfattligt 
som möjligt i syfte att i görligaste mån undvika behovet av särskilda a n v i s n i n g a r . 

Vid 1912—1913 års bostadsräkning användes visserligen en hel serie sådana med 
tillhörande mönsterifyllningar, men vid påföljande års mera omfattande räkning ansåg 
man sig kunna inskränka hela denna, även vid dåtida tryckningskostnader dyrbara 
apparat till allenast några kortfattade »anvisningar för kontrollanter», kompletterade 
genom till de särskilda orternas förhållanden och sig yppande behov hänsynstagande 
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K. SOCIALSTYRELSEN 

Byrån för socialstatistiska 
specialundersökningar 

in. m. 

11)20 års allmänna bostadsräkning:. 
Husuppgift och kuvert till lägenhetsuppgifter. 
Obs.! Étt kuvert för varje hus med bostadslägen

heter. 
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3. Läjrenhetsinnehavarens namn: [Ifylles även för av ägaren begagnad lägenhet (hus)] 

yrkesspeeiajitet: .__ 
ställning som yrkesutövare: arbetsgivare — självförsörjare (utan lejd arbetshjälp, >sin 
egen») — arbetare. 

(Det tillämpliga understrykes) 

4. Lägenheten begagnas av ägaren — är fritt upplåten — förhyrd (uthyrd) — upplåten i 
samband med delägareskap i bostadsförening — outhyrd (obebodd). 

(Det tillämpliga understrykes) 
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K. SOCIALSTYRELSEN 

Byrån för socialstatistiska 
specialundersökningar 

ru. m. 
Rikstel. 209 66. 

Anvisningar för k o n t r o l l a n t e r vid 1920 års allmänna bostadsräkning. 
l:o. Kontrollant skall tillse, att av vederbörande fastighetsägare (husvärd) eller dennes befull-

mäktigade ombud (vice värd) lägeiihetsiippgrift enligt därtill avsett formulär avlämnats 
för varje till bostad använd eller avsedd lägenhet (del av hus) eller lats, som bebos av ett 
och samma hushåll eller som står outhyrd (obebodd). 

Uppgifterna för av ägaren begagnade, fritt upplåtna eller outhyrda bostadslägenheter 
ifyllas diiekt av vederbörande fastighetsägare (husvärd). Vad lägenhetsnppgifterna för 
uthyrda (förhyrda) bostadslägenheter beträffar, böra de av husvärden utlämnas till ifyllande 
av resp. hyresgäster, men är värden jämväl i detta fall ansvarig för, att dessa uppgifter bliva 
fullständigt och riktigt ifyllda. 

Samtliga uppgifter rörande ett och samma hus skola av värden eller hans ombud inläm
nas i för ändamålet särskilt avsett kuvert, som tillika utgör formulär för linsuppgift : 
finnas â en och samma tomt flera bostadshus, skall sålunda särskild husuppgift avgivas för 
vart och ett av dessa. A kuvertet skola antecknas tomtens kvarters- och adressuummer 
(ev. fastighetens benämning) samt fastighetsägarens namn ävensom noteras det antal lägen
hetsuppgifter, vilka i kuvertet innehållas. Vidare skola lämnas övriga å formuläret begärda 
uppgifter rörande huset. Dessa oeh andra uppgifters riktighet bestyrker ujpgiftslämuarcu 
genom at t förse kuvertet med sin namnteckning. 

2:o. Kontrollant skall genomläsa varje erhållen uppgift och övertyga sig om. att densamma är 
fullständigt och riktigt ifylld. Observerade fel och ofullständigheter böra av kontrollanten 
rättas efter inhämtande av upplysningar från vederbörande uppgiftslämnare. 

3:o. Vid granskningar av lägenhetsnppgifterna bör särskilt iakttagas: 
att såsom särskilt hus (punkt i!) i regel räknas fristäende eller frän annan byggnad medelst 
brandmur avskilt sådant; 
att (punkt 4) såsom fritt upplåten betraktas den lägenhet (hus), som av ägaren hyresfritt 
(eller mot någon obetydlig ersättning) ställts till annan persons förfogande att av denne för 
egen del användas; sålunda räknas som fritt upplåten t. ex. hyresfri bostadslägenhet för 
portvakt, gårdskarl, vice värd o. dyl. ; 
att såsom boningsrum (punkt 5 a) upptages varje rum. som stadigvarande användes till 
bostad. Jungfrukammare med direkt dager (fönster åt det fria) och stängbar dörr räknas 
som boningsrum men icke s. k. jungfrualkov. — Kök (rum med spis), använt tillika som 
boningsrum, upptages dock som kök. Om lägenhet endast har del i kök, angives detta ut
tryckligen med ' 2, 1 s o. s. v., varvid nämnaren (2, :•, o. s. v.) betecknar det antal familjer, 
som tillsammans bruka köket: samt 
att med beteckningen arbetsgivare (punkt 3) förstås yrkesutövare, som stadigvarande be
tjänar sig av annan arbetshjälp än familjemedlemmarnas, med självförsörjare hantverkare 
o. dyl., som driver sin näring såsom >sin egen» utan annan arbetshjälp än familjemedlem
marnas, samt med arbetare yrkesutövare, som har sin huvudsakliga inkomst av lönarbete 
hos andra. 

4:o. Beträffande yrkesbeteckningarna i punkt 3 tillses, att, särskilt vad angår de olika slagen 
av arbetare, yrkesspecialiteterna äro angivna sä noggrant och detaljerat som möjligt. Därest 
lägenhetsinnehavaren icke bedriver egentligt yrkesarbete, torde hans (hennes) huvudsakliga 
sysselsättning eller underhållsmedel (t. es. egenskapen av pensionär eller understödstagare) 
npptagas. 

5:o. Rörande punkt 8 tillses, att de i densamma lämnade uppgifterna överensstämma med de för 
pågående mantalsskrivning inlämnade mantalsuppgifterna rörande de i lägenheten f a k t i s k t 
boende. Dock böra under alla förhållanden såsom boende upptagas personer, som i lägen
heten hava stadigvarande bostad (även t i l l f ä l l i g t frånvarande hushållsmedlemmar). 

6:0. Sedan kontrollen av uppgiftslämnarnas uppgifter är avslutad, ifylles genom kontrollantens 
försorg punkt 9 å varje uppgift. Detta sker med ledning av senast fastställda taxerings-
längder. Såsom inkomst för lägenhetsinnehavaren, resp. övriga familjemedlemmar upptages 
i törsta rummet den till inkomstskatt taxerade inkomsten. Saknas inkomstskattetaxering. 
antecknas i stället taxeringen till bevillning för inkomst av kapital och arbete. Saknas 
överhuvud uppgift om taxerad inkomst, angives detta genom ett streck (—). 

7:o. Kontrollanten skall slutligen tillse, att primärmaterialet belinner sig i fullt bearbetningsbart 
skick, varför genom hans försorg sådana blanketter böra utmönstras och omskrivas, vilka 
under ifyllnings- eller granskningsarbetet blivit otydliga, söndriga eller nedsmutsade. 

Obs.! Därest tvekan uppstår med avseende på tillämpningen av någon punkt i formulär eller 
anvisningar, torde hänvändelse omedelbart göras till K. Socialstyrelsen, Byrån för social
statistiska specialundersökningar m. m., Stockholm St. 
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cirkulär och artiklar i ortspressen. Då primärmaterialets kvalitet ingalunda försämra
des genom detta förenklade tillvägagångssätt, ansågs detsamma böra komma till an
vändning även vid förevarande bostadsräkning, helst rådande prisförhållanden inneburo 
en kraftig maning att söka inskränka behovet av trycksaker till det oundgängligen 
nödvändiga. Med hänsyn härtill hade behövliga förklaringar och förtydliganden till 
bostadsformulären sammanfattats i förestående sanvisningar för kontrollanter vid 1920 
års allmänna bostadsräkning», vilka sålunda i första hand voro avsedda att tjäna till 
ledning för de förenämnda kommunala granskningskommittéerna. 

Bostadsräkningens anordnande. I utlandet pläga, som bekant, bostadsräk
ningar merendels anordnas i samband med folkräkningar, men då vårt land 
saknar sådana i kontinental mening, hava förstnämnda undersökningar an
setts böra anknytas till de årliga mantalsskrivningarna. Enär en bostads
räkning till sitt värde är till huvudsaklig del beroende av, att den blir i 
görligaste mån allmängiltig med avseende på de av densamma berörda orterna, 
ansågos 1912—1914 års allmänna bostadsräkningar icke kunna bygga alle
nast på frivillighetens grund, utan ansågos de ifrågavarande orternas invå
nare och i första rummet fastigheternas ägare böra uttryckligen å l ä g g a s 
a t t avgiva för ändamålet erforderliga uppgifter. Därjämte borde vederbö
rande mantalsskrivningsförrättare förständigas att tillse, det fullständiga 
uppgifter bleve avgivna för samtliga fastigheter inom mantalsskrivnings
området. Detta skedde genom tvenne kungl. kungörelser, beträffande 1912 
—1913 års bostadsräkning av den 18 oktober 1912 och rörande 1913—1914 
års räkning av den 12 september 1913, vilka båda avtryckts i undersök
ningsberättelsen (sid. 53*, 57*). Jämväl beträffande förevarande bostadsräk
ning ansågs hemställan böra göras hos Kungl. Maj:t om utfärdande av en kun
görelse av i huvudsak enahanda innehåll. Dock syntes fastighetsägares m. fl. 
uppgiftsplikt lämpligen böra skärpas medelst bestämmelse om sådan påföljd 
vid försumlighet härutinnan, som är stadgad angående försummelse att avgiva 
mantalsuppgift. Med anledning härav utfärdades (under n:r 658 i svensk 
författningssamling) den 29 september 1920 nedan återgivna kungörelse: 

Kungl. Maj:ts kungörelse angående uppgifter för bostadsräkning å vissa orter 
i sammanhang med mantalsskrivningen för år 1921; 

given Katrineholm den 29 september 1920. 

Vi GUSTAF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, göra 
veterl igt: att Vi, på därom av Vår socialstyrelse gjord framställning, funnit gott 
förordna som följer: 

§ 1. 
Var och en, som inom de å bifogade förteckning upptagna orter äger, besitter eller 

brukar fast egendom, skall vid mantalsskrivningen för år 1921 avgiva bostadsuppgift 
enligt formulär, som av socialstyrelsen fastställes. 

§ 2. 

Blanketter till bostadsuppgifter skola tryckas genom socialstyrelsens försorg och 
kostnadsfritt tillhandahållas de uppgiftspliktiga genom magistrat, stadsstyrelse, köpings
nämnd, municipalnämnd eller kommunalnämnd. 
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§ 3. 

Vederbörande mantalsskrivningsförrättare åligger att tillse, att vid ovannämnda 
mantalsskrivning bostadsuppgifter avlämnas för samtliga fastigheter inom området i 
fråga. 

§ 4. 

Det åligger vederbörande kommun, köping eller munieipalsamhälle att låta ombe
sörja bostadsuppgifternas granskning oeh komplettering. 

§ 5-
Beträffande påföljd av försummelse att enligt g 1 avgiva bostadsuppgift skall vad 

om försummelse att avgiva mantalsuppgift är stadgat äga motsvarande tillämpning. 

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen, enligt därå med
delad uppgift, från trycket utkommit i Svensk författningssamling. 

Det alla, som vederbör, hava sig hörsamligen att efterrätt». Till yttermera visso 
hava Vi detta med egen hand underskrivit och med vårt kungl. sigill bekräfta låtit. 
Katrineholm den 29 september 1920. 

GUSTAF. 
(L. S.) 

(Socialdepartementet.) BEENH. ERIKSSON 

Förteckning å de orter, vilka beröras av allmänna bostadsräkningen för 
år 1921. 

A följande orter skall bostadsräkning äga rum i samband med mantalsskrivningen 
för år 1921. 

Stockholms län. Strid: Södertälje. Köpingar: Lidingö, Sundbyberg. Municipal-
samhällen: Hagalund, Nya Huvudsta, Lilla Alby, Ràsunda. Landskommun: Solna 
(Danderyds skeppslag). — Uppsala län. Stad: Uppsala. — Södermanlands län. 
Städel': Nyköping, Eskilstuna, Katrineholm. Munieipalsamhälle: Oxelösund. — Öster
götlands län. Städer: Linköping, Norrköping, Motala, Mjölby. — Jönköpings län. 
Städer: Jönköping, Huskvarna, Nässjö, Eksjö. Köping: Värnamo. — Kronobergs 
län. Stad: Växjö. — Kalmar län. Städer: Kalmar, Oskarshamn, Västervik. Kö-
ping: Nybro. — Gotlands län. Stad: Visby. — Blekinge län. Städer: Karls
krona, Karlshamn. — Kristianstads län. Stad: Kristianstad. — Malmöhus län. 
Städer: Malmö, Lund, Landskrona, Hälsingborg, Eslöv, Ystad, Trälleborg. Munieipid-
samhälle: Höganäs. — Hallands län. Städer: Halmstad. Varberg. —• Göteborgs 
och Bohus län. Städer: Uddevalla, Lysekil. Municipalsamhällen: Mölndal, Krok-
slätt. Gårda, Lunden. Landskommuner: Fässberg (Askims härad), Orgryte (Sävedals 
härad). — Älvsborgs län. Städer: Vänersborg. Trollhättan, Borås, Åmål. Municipnl-
samhälle: Lilla Edet. — Skaraborgs län. Städer: Mariestad, Lidköping, Skövde, 
Falköping, Tidaholm. Köping: Vara. — Värmlands län. Städer: Karlshamn, Kri
stinehamn, Arvika. — Örebro län. Stad: Örebro. Köping: Kopparberg. — Väst
manlands län. Städer: Västerås, Sala, Köping. — Kopparbergs län. Städrr: 
Falun, Avesta, Ludvika. Köping: Morastrand. — Gävleborgs län. Städer: Gävle, 
Söderhamn. — Västernorrlands län. Städer: Härnösand, Sundsvall. Munieipalsam-
liällen: Skönsmon, Skönsberg, Gångviken, Kramfors. Landskommun: Skön (Sköns 
tingslag). — Jämtlands län. Stad: Östersund. Municipalsrimhälle: Ilornsbergs villa
stad. — Västerbottens län. Stad: Umeå. Mvniciptdsamhälle: Vilhelmina. — Norr
bottens län . Städer: Luleå, Boden. Municipalsamhällen: Malmberget, Kiruna. 
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På grund av erfarenheterna från tidigare anordnade undersökningar kunde med 
visshet antagas, att det vid mantalsskrivningsförrättningarna inkommande bostadssta
tistiska primärmaterialet skulle komma att vara behäftat med åtskilliga bristfälligheter, 
beroende på att formulären blivit missförstådda eller slarvigt ifyllda. Dessa fel och 
ofullständigheter, vilkas avhjälpande vid ett centralt kontrolleringsarbete inom ämbets
verket skulle vålla betydande utgifter och tidsutdräkt, ansågos med avsevärt mindre 
kostnader och besvär kunna till väsentlig del hävas därigenom, att primärmaterialet 
omedelbart efter dess insamlande underkastades en f ö r b e r e d a n d e g r a n s k n i n g och 
komplettering å vederbörande orter och, först sedan detsamma bragts i fullt bearbet-
ningsbart skick, insändes till ämbetsverket. Med anledning härav anbefallde vid 1912 
—1914 års bostadsräkning Kungl. Maj:t befallningshavandena i resp. län att för veder
börande kommunala myndigheter framhålla önskvärdheten av, att förberedande gransk
ning och komplettering bleve verkställd genom särskilda kommittéer eller eljest på 
sätt, som kunde finnas lämpligt, samt förordnade i sammanhang härmed, att de 
personer, åt vilka ifrågavarande granskningsuppdrag bleve anförtrott, ägde att träda i 
samverkan ej mindre med vederbörande mantalsskrivningsförrättare än även med 
ämbetsverket för erhållande av detaljerade anvisningar för arbetets utförande. I enlighet 
härmed uppdrogs å de särskilda bostadsräkningsorterna granskningsarbetet åt kommu
nala myndigheter eller kommittéer, rörande vilkas sammansättning och arbetsformer 
en redogörelse lämnas i undersökningsberättelsen (sid. 60*). Dessa granskningsmän 
ägnade med få undantag sin uppgift mycket arbete och intresse och hava därigenom 
i väsentlig mån medverkat till ett gott resultat av undersökningen. 

Metoden med lokala granskningsmän hade sålunda visat sig förmånlig och syntes 
därför böra under i huvudsak samma former komma till användning även vid 1920 
års bostadsräkning. Dock ansågs det lämpligt, att sagda granskning vid den nu före
stående bostadsräkningen gjordes obligatorisk genom inryckande av föreskrift härom i 
ovanberörda kungl. kungörelse angående bostadsräkningen. Med hänsyn till att under 
den tid, som förflutit sedan föregående bostadsräkning såväl bostadsfrågans vikt som 
bostadsstatistikens betydelse för dess lösning kommit att framstå klar i allt vidare 
kretsar, trodde man sig vid den nu förestående bostadsräkningen i än högre grad än 
förut kunna bygga på kommunalt intresse och kommunal arbetsvillighet. När social
styrelsen i cirkulärskrivelse den 8 oktober 1920 till samtliga av bostadsräkningen be
rörda kommuner lämnade vissa närmare upplysningar rörande undersökningens anord
nande och verkställande, ansåg sig styrelsen emellertid böra, med hänsyn till svårig
heten att under dåvarande förhållanden erhålla frivillig arbetshjälp vid gransknings
arbetet, uppmärksamgöra vederbörande kommunalmyndigheter på angelägenheten av 
att bereda därvid sysselsatta personer sådan ersättning, som med hänsyn till arbetets 
art och omfattning samt ortens särskilda förhållanden kunde befinnas lämplig och skälig. 

3. Materialets insamling och bearbetning. 

Materialets insamling. I enlighet med den sålunda uppgjorda planen visade 
sig 1920 ars bostadsräkning kunna genomföras utan större svårigheter, i det 
att bostadsuppgifterna avgåvos vid de i skitet av år 1920 inträffande mantals
skrivningsförrättningarna och därefter, i vederbörligen granskat och kom
pletterat skick, under förra delen av år 1921 efter hand inkommo till social
styrelsen. Det förberedande granskningsarbetet hade nu liksom vid föregå
ende bostadsräkning på ett i regel noggrant och intresserat sätt fullgjorts 
av kommunala granskningsmän. Merendels voro dessa, i enlighet med av 
socialstyrelsen givna anvisningar, organiserade som en särskild, av stads-
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fullmäktige eller däremot svarande myndighet utsedd kommitté, i vilken 
plats beretts såväl för byggnadstekniskt och hygieniskt sakkunniga personer 
som även för representanter för de mindre bemedlade klasserna, vilkas bostads
fråga utredningen avsåg att i främsta rummet belysa. Exempel saknas dock 
icke på avvikande sätt at t fullgöra det föreskrivna granskningsarbetet. 
Sålunda synes detta arbete i Värnamo, Hagalund, Lilla Alby, Vara och 
Kramfors hava utförts av stadsstyrelsen, resp. municipalnämnden, i ett par 
fall förstärkt medelst särskilda sakkunniga. I Eskilstuna har gransknings
arbetet ombesörjts av stadens bostadsnämnd, medan i Uppsala, Sundbyberg 
och Trälleborg detsamma åvilat de kommunala mantalsombuden. 

Materialets bearbetning. I den mån de sålunda kontrollerade bostadsupp
gifterna inkommo till socialstyrelsen, gjordes desamma där till föremål för 
slutlig granskning och tabellering, varunder ett livligt samarbete med de 
ortskunniga kommunala granskningsmännen uppehölls skriftligen och per 
telefon. I den mån primärmaterialet förelåg färdigt för resp. bostadsräk
ningsorter, skred man till tabellarisk och textlig bearbetning av detsamma, i 
huvudsak efter enahanda grunder, som tillämpats vid 1912—1914 års bostads
räkning. Sparsamhetshänsyn hava emellertid ansetts påkalla en väsentlig 
inknappning av framställningens bredd. Särskilt har man måst avstå frän 
tanken at t nu, såsom tidigare skett, utarbeta särskilda lokalnionografier för 
vissa ur bostadssocial synpunkt intressanta och typiska orter, men har man 
sökt uppväga denna brist genom at t giva den sammanfattande redogörelsen 
för undersökningsresultaten en sådan avfattning, att varje särskild orts 
bostadsförhållanden därvid i görligaste mån kommit till synes. Däremot 
har man alltjämt sökt fasthålla kravet på att åtminstone för undersöknings
området i dess helhet meddela en så fullständig och djupgående bearbetning 
av materialet, att därigenom vinnes verklig inblick i och ingående kunskap 
om de mindre bemedlades bostadsfråga. 

Emellertid hade från vissa av de undersökta orterna framhållits önskvärd
heten av, a t t de statistiska huvuddata, vilka kunde anses giva grunden och 
utgångspunkten för bedömande av bostadsfrågans läge â varje särskild ort, 
måtte offentliggöras snarast möjligt och medan de ännu voro fullt aktuella. 
För att tillmötesgå dessa önskemål uppdelades bearbetningen av hela det frän 
bostadsräkningen föreliggande materialet i tvenne repriser på så sätt. a t t i 
första rummet bearbetades vissa data. såsom husens storlek, lägenheternas 
upplåtelse- och storleksförhållanden, hyresprisen, boendetätheten ni. ni., vilka 
sammantagna kunde anses giva en konturbild av resp. orter ur bostadssocial 
synpunkt. På grundval härav utarbetades i mån av tabelleringsarbetets 
fortgång kortfattade redogörelser för bostadsräkningens huvudresultat beträf
fande de särskilda därav berörda större orterna, vilka uppsatser omedelbart 
efter arbetets färdigblivande tillställdes vederbörande orters myndigheter och 
tidningspress, vilka jämväl förut genom cirkulärmeddelanden hållits under
rättade om bostadsräkningsarbetets fortgång. Xär hela materialet sålunda 
var genomgånget, sammanställdes en preliminär översikt över byggnads- och 
bostadsförhållandena â samtliga av bostadsräkningen berörda orter, vilken 
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offentliggjordes i Sociala Meddelanden 1922, n:r 3 (sid. 234 ff.). Sedermera 
har arbetet inriktats på att efter ovan angivna grunder söka åstadkomma 
en i görligaste mån fullständig och uttömmande behandling av ifrågavarande 
synnerligen värdefulla socialstatistiska material. Resultaten härav meddelas 
i efterföljande framställning. 

Jämförelser med annan bostadsstatistik. Såsom ovan omnämnts, avser ifråga
varande undersökning icke städerna S t o c k h o l m och Göteborg , men har 
man i berättelsen sökt inarbeta vissa uppgifter, hämtade ur redogörelserna 
för de bostadsräkningar, vilka på kommunalt initiativ i slutet av år 1920 
anordnades i dessa städer, varvid insamlades i huvudsak samma uppgifter 
som vid den statliga bostadsräkningen.1 

Såsom framhålles i den utförliga redogörelse för bostadsstatistiken i Sve
rige och vissa främmande länder, som meddelats i berättelsen över 1912— 
1914 års allmänna bostadsräkning (sid. 1* ff.), äro dock jämförelser mellan 
bostadsvillkoren förenade med stora svårigheter redan då det gäller orter i 
samma land och sålunda i ännu högre grad i fråga om orter i olika länder. 
De olika ländernas bostadsstatistik är nämligen mycket olikformig t. o. m. 
med avseende på de grundläggande begreppen, såsom t. ex. shus» och »rum». 
Det förra likställes än med bebyggd fastighet, än med byggnad över huvud, 
än med endast boningshus, vilket givetvis i hög grad förminskar den inbör
des jämförbarheten mellan de eljest för byggnadsskicket rät t så representa
tiva »husinvånartalen» (antal invånare per hus). Och medan man på vissa 
håll räknar alla >Jägenhetsbeståndsdelar» (d. v. s. rum, kammare, förrum, kök, 
jungfrukammare, badrum etc.) såsom rum, utesluter man annorstädes icke 
blott badrum, förrum o. d. utan även köken, varigenom de eljest för bostads
standarden ganska betecknande siffrorna för antalet boende per rum lätt 
bliva missvisande. 

Delvis återspeglar statistiken härvidlag vissa faktiska olikheter mellan 
skilda länders bostadstyper och bostadsvanor. De skiljaktigheter, som råda 
mellan de olika kulturländernas bostadsförhållanden, synas i första hand 
återgå på, i vad mån de förhärskande bostadshustyperna i städerna utgöras 
av enfamiljshus eller andra småhus och i vad mån de bestå av stora hyres
hus. Medan i Amerikas förenta stater, England, Nederländerna, Belgien, 
nordvästra Frankrike samt vissa delar av Västtyskland befolkningen icke 
blott på landet utan även i städerna och t. o. m. i storstäderna ännu över
vägande bo en eller två familjer i varje hus, hava i övriga delar av Tysk-

1 Resultaten av Stockholms-undersökningen hava år 1922 publicerats av Stockholms stads 
statistiska kontor under titeln >Tionde allmänna bostadsräkningen i Stockholm den 31 december 
1920> (Stockholms stads statistik, Byggnader och bostäder V). Berättelsen ger i jämförelse med 
motsvarande för år 1915 en fylligare redovisning av hyrorna, speciellt vad centralvärmelägenheter 
beträffar, men företer i övrigt väsentliga inskränkningar, särskilt så till vida att ingen bearbetning 
gjorts av hyrans förhållande till inkomsten liksom ej heller av bostadsstandarden inom olika 
sociala klasser. — För G ö t e b o r g s vidkommande har en sammanfattande redogörelse för den 
därstädes är 1920 avhållna bostadsräkningen — vilken var förenad med en efter representativa 
grunder anordnad, på besök i och uppmätningar av bostäderna baserad ingående >bostadsbeskriv-
ning» — publicerats 1923 under titeln bostadsräkningen 1920 samt bostadsundersökningen 1921 i 
Göteborg, utförda av Göteborgs stads statistiska kontor». 
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land och Frankrike, i Österrike och Schweiz samt i de skandinaviska län
derna stadsbornas bostadstraditioner i allt högre grad avbrutits genom att 
hyreskaserner av mer eller mindre utpräglad typ t rä t t i de forna borgar
husens ställe. 

I efterföljande framställning har man emellertid, utan att förbise de sär
skilda svårigheter, som pä detta område äro förknippade med internationella 
jämförelser, sökt sammanföra åtminstone några data till belysning av de 
mindre bemedlades bostadsstandard i olika länder och orter (se avd. III) . 
Det gäller härvidlag också icke blott en teoretisk fråga utan även betydelse
fulla praktiska spörsmål, nämligen huru resultaten i olika länder blivit utav 
de omvälvningar på bostadsområdet, vilka framkallats av penningvärdets 
fall, byggnadsverksamhetens stagnation och befolkningens delvisa omgruppe
ring under krigs- och krisåren. 

U r hä r i f rågavarande synpunk t intressera i första hand förhål landena i vara n o r 
d i s k a g r a n n l ä n d e r , varest bostadsvillkoren torde vara i stort sett någor lunda lik
ar tade, och där ganska rika kunskapskäl lor stå till buds beträffande de senare årens 
utveckl ing. 

B ik ta r man först u p p m ä r k s a m h e t e n på X o r g e , hava de därstädes av gammal t vid 
folkräkningarna insamlade bostadsstatist iska uppgifterna vid 1920 års folkräkning be
tydl igt utvidgats , så a t t m a n på grundval härav kan erhålla en ganska fyllig bild av 
bos tadss tandarden såväl i s täderna som på lande t . 1 För landets båda största städer, 
Kr is t ian ia och Bergen, ävensom för den huvuds taden omgivande stora förstadskommu
nen Åker, föreligger dessutom en detaljerad, delvis på årligen å te rkommande under
sökningar baserad speciell bostadsstat ist ik, publicerad dels i resp. kommuners statis
t iska årsböcker, dels i särskilda berät telser .2 — I D a n m a r k har Köpenhamns stat is
tiska kontor fullföljt sina i samband med folkräkningarna vart femte år anordnade 
undersökningar angående bostadsförhållandena i Köpenhamn med g rannkommuner , och 
föreligger såsom senaste led i serien en berät telse om de bostadssociala förhål landena 
i »Storköpenhamn» i februari 1 9 2 1 . 3 För samtliga danska städer, ävensom ett hundra
tal l andskommuner med delvis stadsmässig bebyggelse, publiceras genom s ta tens sta
t ist iska depa r t emen t sedan år 1919 en årlig berät telse rörande hyrcs- och bostadsför
hål landen. N ä r m a s t avser denna at t i enl ighet med lagen om statens t j äns temän av 
12 september 1919 i löneregleringssyfte meddela uppgifter om gällande hyror, men 
ägnas även uppmärksamhe t åt andra spörsmål, exempelvis bostadsbeståndets samman
sät tn ing. 4 E r in ras må i de t t a samband om de statist iska och andra u t redn ingar av 
aktuella bostadsproblem, som framlagts av den s. k. »Boligkommissionen af 191S» 
och dess föregångare. — F i n l a n d s officiella stat ist ik har sedan länge ägnat upp
märksamhe t å t de bostadssociala förhål landena, och från de senaste åren föreligga från 

1 Eolketellingen i Norge 1 desember 1920. VII: Boligstatistikk: Byer, Norges offisiellc sta-
tistikk VII: 9S (1923). En översikt över buvudresnltaten liar nnder titeln »Boligforholdene i 
norske byer 1 desember 1920> tidigare meddelats i Statistiske meddelelser, utg. av Det statistiske 
Centralbyrå, 1923 n:o 5—6. Jfr Statistisk aarbok for Kongeriget Norge ârg. 1922, utg. 1923. 

2 Statistisk aarbok for Kristiania by. utg. av Kommunens statistiske kontor årg. 1922 (1921), 
utg. 1922. — Statistisk aarbok for Bergens by. utg. av Kommunens statistiske Kontor, arg. 1920, 
utg. 1922. Statistisk aarbok for Åker herred 1921, utg. av Kommunens statistiske kontor. — 
Oversigt over beboelses- og befolkniugsforhold i Bergen 1922, udarbeidet ved Bergens kommuns 
statistiske kontor, Bergen 1923. 

3 Ejendoms-, Beboelses- og Huslcjeforholdene for Köbenbavn. Frederiksberg og Gentofte Kom
muner paa Grandlag af Folketollingen den 1 Februar 1921 ved Cordt Trap, Chef för Staden Köben-
havns Statistiske Kontor. Tabelv;erk til Köbenhavns Statistik n:r 22, Köbenbavn 1922. 

i Husleje og Boligforhold November 1919, resp. 1920, 1921 och 1922, udgivet af Det Statistiske 
Departement (Statistiske Meddelelser 4 Rsekke, Bind 60: 5, 63: 2, 66: 4. 68: 1. Köpenhamn 1920— 
1923). Jfr Statistisk Aarbog for Danmark, udg. av Det Statistiske Departement. 
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de t t a land tvenne omfat tande bostadsräkningar . D e n ena är den av dåvarande social
s tyrelsen verkstäl lda bostadsundersökningen den 25 april 1919 , vilken avsåg landets 
samtl iga 38 s täder ävensom 69 köpingar o. a. or ter med sammant rängd befolkning 
och speciellt var inr iktad a t t belysa t rångboddhe ten och inneboendesystemet . 1 I sam
band med folkräkningen den 8 december 1920 verkstäl ldes i landets t io största stä
der en fast ighets- och bos tadsräkning, omfat tande alla slag av lokaler och e j , såsom 
den föregående, endast bostadslägenheter .2 Anmärkas må, a t t ingendera av dessa 
undersökningar meddela r några hyresuppgifter, varti l l anledningen uppgives vara, a t t 
omvälvningen i penningvärde t och krisårens hyresregler ing ås tadkommit sådana rubb
n ingar i hyresnivån, a t t en s tat is t ik, som toge hänsyn endast t i l l de nominella hyror
na , skulle bliva i hög grad missvisande. 

Vad angår bostadsstat is t iken i övriga länder u n d e r senare år, är det särskilt a t t 
an teckna , a t t i T y s k l a n d kr igsårens starka behov av jämförbar och Översiktlig kun
skap jämväl på det bostadssociala området medförde den di t t i l l svarande stads- och 
landsdelss ta t i s t ikens komple t te r ing med en r iksstat is t ik. D e t t a skedde genom den 
r iksbostadsräkning, som i maj 1918 anordnades i alla kommuner , vilka enligt folk
räkn ingen den 5 dec. 1917 hade över 5 000 inv., samt där jämte i e t t stort antal 
m i n d r e industr i - och förs tadssamhällen. 3 Härv id inhämtades uppgif ter rörande de be
bodda och obebodda bostädernas rumsanta l , det sannol ika bostadsbehovet efter kriget , 
hyrespr isen, invånarnas fördelning på lägenheter av olika storleksklasser, särskilt i de 
s t a rk t befolkade smålägenhete rna , s amt boningshusen och deras fördelning efter antalet 
lägenheter . Bearbe tn ingen av mater ia le t från denna räkning, som omfat tade 3 782 
k o m m u n e r med t i l lhopa 9 176 137 bostadslägenheter , verkställdes i sista hand av r ikets 
s tat is t iska ämbetsverk . E n ä r d e n n a bearbetning av naturl iga skäl mås te bliva r ä t t 
summar i sk , har för vissa dels ta ters v idkommande densamma komplet tera ts medels t 
specialbearbetningar , av vilka särskilt de för P reus sen och Bayern utförda erbjuda 
be tydande in t resse . 4 

I Västeuropa och Amerikas förenta stater hava sedan gammal t vissa bostadsstat is
t i ska data insamlats vid de i regel var t t ionde år å t e rkommande folkräkningarna, och 
så skedde merende l s även fo lkräkningsåren 1 9 2 0 , resp . 1 9 2 1 . Resu l t a t en av dessa 
räkningar , vilka å tmins tone i B e l g i e n , S c h w e i z , E n g l a n d och F ö r e n t a s t a t e r n a 
synas hava innebur i t en viss u tveckl ing i r i k tn ing mot utförligare och noggrannare 
u t forskning av rådande bostadsförhållanden, hava dock hi t int i l ls blot t i Schweiz fram
lagts i sin he lhe t , medan för övriga länders v idkommande allenast föreligga vissa 
pre l iminära redogörelser för bostadsförhål landena inom olika landsdelar och ortsgrupper . 0 

1 Bostadsräkningen den 25 april 1919; Sociala specialundersökningar, publicerade av Social
styrelsen, II. Helsingfors 1921. 

2 Fastighets- och bostadsräkningen i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Uleåborg, 
Björneborg, Kuopio, Lathi och Kotka den 8 december 1920, Finlands oificiella statistik, VI Be-
folkningsstatistik: 54: 1—11, Helsingfors 1922—23. 

3 Reichsivohnnngszählung itu Mai 1918, bearbeitet im Statistischen Reichsamt: Statistik des 
Deutschen Reichs, Band 287, I, II, Berlin 1919—20. 

4 Uie Reichswohnungszählung vom Mai 1918 in Preussen: Zeitschrift des Preussischen Statis
tischen Landesamts 59. Jahrgang 1919, sid. I ff . — Die Kriegs-Wohnungszählung vom 16. Mai 
1918 in Bayern; Heft 91 der Beiträge zur Statistik Bayerns, Muncheu 1919. 

5 B e l g i e n : Recensement general du 31 déc. 1920. Recensement des logements dans les com
munes de dix-mille habitants et plus. Ministère de l'Intérieur et de l'hygiène, Service de la Sta
tistique générale, Bruxelles 1922. 

S c h w e i z : I samband med folkräkningen den 1 dec. 1920 anordnades en särskild bostadsunder
sökning beträffande alla kommuner med över 5 OUO iuv. samt vissa andra orter (tillhopa 652 med 
2"29 milj. inv.), för vilken en sammanfattande redogörelse föreligger under titeln Ergebnisse der 
eidgenössischen Wohnungs-Enquéte vom 1 Dezember 1920, Sehweizerische Statistisehe Mitteilungen, 
V Jahrgang 1923, 4. Heft. 

E n g l a n d : Resultaten av 1921 års census, vilken var avsedd att hållas den 24 april men (pä 
grund av kolstrcjken) framflyttades till den 19 juni, publiceras i första hand landsdelsvis i form 
av >county volumes», varav åtskilliga utkommit, bl. a. för Connty of London: de innehålla även 
vissa bostadsstatistiska uppgifter. 
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Bostadss ta t i s t iken är j u t i l l s i t t u rsprung en storstadsstat is t ik, och vid sidan av 
och i växelverkan med de stat is t iska r iksämbetsverken hava storstädernas s ta t is t iska 
kontor a l l t jämt fullföljt och u tv idga t sina forskningar inom det bostadssociala om
rådet , till ledning bl. a. för den allt mera ingr ipande och betydelsefulla kommunala 
bostadspoli t iken. Til l s törre delen innehål las dessa undersökningar i resp. s täders 
stat is t iska årsböcker. Av specialundersökningar , som falla utom dessas ram, må här 
blott erinras om tvenne, den ena avseende den schweiziska förbundshuvudstaden Bern , 
den andra Pa r i s och dess förstäder.1 

K ä m n a s må slut l igen, a t t l iksom krigs- och krisåren gjort bostadsbristen till en 
i n t e r n a t i o n e l l företeelse, har det ta i sin ordning givit fastare konturer och större 
reell betydelse åt de t mellanfolkliga kunskapsutbyte t och samarbete t pä det ta område. 
D e t främsta organet härför to rde för nä rva rande vara »Internat ional Garden Cities 
and Town P l a n n i n g Federat ion» med säte i London, vilken, ehuru närmas t fullföl
jande sitt i n a m n e t angivna speciella syfte ( t rädgärdsstadsrörelse och s tadsplanering) , 
genom kongresser och publ ika t ionsverksamhet bidragit att förallmänliga jämväl bostads
s ta t is t ikens resul ta t . 

F ö r e n t a s t a t e r n a : De sparsamma bostadsstatistiska data, som insamlats vid unionens fjor
tonde census 1920, hava i preliminär form sammanfattats i en är 1922 utkommen redogörelse, 
»Dwellings and families». 

1 Die Wohnverhältnisse in der Stadt Bern naeh den Ergebnissen der Wohnungszählung vom 1. 
Dez. 1920: Beiträge znr Statistik der Stadt Bern, H eft 6. 1"22. — H. S e l l i e r : I^a crise du loge
ment et l'intervention publique en matière d'habitation populaire dans l'Agglomération Parisienne. 
Fasc. 1—i. Editions de l'Office public d'habitations à bon marché du Département de la t?eine. 
Paris 11)21. 
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II. Byggnads- och bostadsförhållandena å de undersökta 
orterna. 

1. Bostadsräkningsorternas gruppering. 

Landsdelar och ortsgrupper. Allmänna bostadsräkningen år 1920 omfattade, 
såsom ovan sid. 21* angivits, tillhopa 89 orter, vilkas geografiska belägenhet 
framgår av kartan â sid. 8*. 

Bland dessa orter, av vilka ur administrativ synpunkt 60 voro städer. 25 
köpingar och municipalsamhällen samt 4 landskommuner, funnos 68, vilkas 
folkmängd översteg 5 000 invånare, medan återstående 21 stannade under 
denna befolkningsgräns. En uppfattning om nämnda ortsgruppers numeriska 
betydelse såväl i och för sig som i jämförelse med samtliga samhällen inom 
respektive kategorier erhålles genom nedanstående tabell: 

Bortser man från Stockholm och Göteborg, där kommunala bostadsräk
ningar samtidigt ägde rum, berördes allsâ av förevarande undersökning c:a 
en fjärdedel av rikets stadsbygd, om man räknar efter samhällenas antal, 
men tre fjärdedelar, om man ser på folkmängden. Bostadsräkningen om-

1 Oberäknat Stockholm (419 429 inv.) och Göteborg (202 366 inv.). 
s Dessutom 3 såsom landskommuner organiserade förstadssamhällen (Solna 8 096 inv., Fiissberg 

6 001 inv. och Skön 5 549 inv.), vilka efter frånräknande av därinom belägna municipalsamhällen 
hade sammanlagt 19 646 inv. 

3 Dessntom Örgryte landskommun (förstadssamhälle'), som efter frånräknande av inom kommu
nen belägna municipalsamhällen hade 2 946 inv. 
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fattade samtliga de 31 städer, vilka vid denna tidpunkt räknade över 10 000 
invånare, samt av de 71 orterna med en folkmängd av 5 000—10 000 alla 
med undantag av 6, nämligen städerna Enköping, Tranås, Alingsås, Skara, 
Arboga och Hudiksvall. Av de mindre samhällena (med under 5 000 invå
nare) ingingo i undersökningen blott en trettondel efter antalet och en sjunde, 
del efter befolkningsnumerären räknat. Det framgår härav, att 1920 års 
bostadsräkning, i enlighet med sitt närmast avsedda syfte, företrädesvis be
lyser bostadsförhållandena i rikets större städer och stadsliknande samhällen. 

Vid sidan av invånarantalet spelar ortens geografiska läge en betydande 
roll. Särskilt framträdande är detta med avseende på förstadsorterna, i första 
hand de omkring Stockholm och Göteborg belägna, vilkas bostadsförhållan
den i många avseenden fått sin prägel icke genom orternas storlek i och för 
sig utan av den nära samhörigheten med dessa större befolkningscentra. 
Detta är anledningen ti l l at t man bland bostadsräkningsorterna utskilt 18 
förstadsorter, fördelade på moderstäder som följer: S t o c k h o l m : Lidingö och 
Sundbybergs köpingar samt Solna socken med municipalsamhällena Haga
lund, Nya Huvudsta, Lilla Alby och Råsunda; G ö t e b o r g : Fässbergs socken 
med Mölndals municipalsamhälle samt Örgryte socken med Krokslätts, Gårda 
och Lundens municipalsamhällen; S u n d s v a l l : Sköns socken med Skönsmons, 
Skönsbergs och Gångvikens municipalsamhällen samt Ö s t e r s u n d med Horns
bergs villastads municipalsamhälle. 

Jämväl för de orter, som mera leva si t t eget liv, är emellertid, till följd 
av de klimatiska förhållandenas och de lokala bostadsvanornas betydelse för 
boendevillkorens gestaltning, den geografiska faktorn av betydelse. Med hän
syn härtill har orterna grupperats efter de fem landsdelar, i vilka Sverige 
uti socialstyrelsens statistiska publikationer plägat uppdelas.1 

En kombination av nu nämnda fördelningsgrunder låter sig verkställa på 
sådant sätt, at t bostadsräkningsorterna landsdelsvis fördelas i fyra grupper, 
nämligen större städer (med 10 000 invånare och däröver), förstadsorter till 
sådana ävensom övriga orter, nämligen dels medelstora städer och orter med 
5 000—10 000 invånare, dels mindre samhällen med en folkmängd ej uppgå
ende till 5 000 personer. Efter denna kombinerade synpunkt har uppgjorts 
nedanstående tablå: 

1 Härvid sammanföras Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Södermanlands och Östergötlands 
län till ö s t r a S v e r i g e , Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län till S m å l a n d och 
ö a r n a . Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län till södra S v e r i g e , Hallands, Göteborgs och 
Bohus. Alvsborgs, Skaraborgs. Värmlands och Örebro län till v ä s t r a S v e r i g e samt Kopparbergs, 
Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtland, A'asterbottens och Norrbottens län till n o r r a S v e r i g e . 
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Även om vid en dylik uppdelning väsentliga likhetsdrag träda fram och 
binda samman de särskilda grupperna, undandöljer detta icke det förhållan
det, a t t varje något större ort i bostadsavseende företer en individuell sär
prägel, återgående på skiljaktiga bostadsvanor, avvikande byggnadstyper, 
olikartad sammansättning av befolkningen ur ekonomisk och social synpunkt 
o. s. v. Med hänsyn härtil l redovisas i tabellbilagan varje ort genomgående 
för sig. 

Stadsdelsindelniiig. Men även när den enskilda orten sålunda tages ti l l 
enhet, sammanföras därunder i många fall bostadsområden av sinsemellan 
mycket skiftande karaktär. Flertalet större städer och jämväl många av de 
mindre äro numera sällan begränsade till en någorlunda enhetlig och sluten 
stadsbygd, utan innesluta inom sina administrativa områden även vidsträckta 
landsbygdsartade områden, i större eller mindre grad insprängda med egna
hems- eller villasamhällen. För att närmare belysa detta förhållande, som 
blivit särskilt betydelsefullt med hänsyn till den även i vårt land tydligt 
märkbara tendensen att vid byggnadsverksamhetens återupptagande efter 
krigs- och krisårens stagnation i stor utsträckning utbyta hyreshuset mot 
det egna hemmet, hava med avseende på 42 särskilda orter bostadsuppgif
terna ytterligare uppdelats på två eller flera s t a d s d e l a r , avdelade i samråd 
med de lokala granskningskommittéerna eller andra ortskunniga personer. 
Omfattningen av denna distriktsindelning, för vars förutsättningar och utfö
rande detaljerat redovisas i anmärkningarna till tab. 1 i tabellbilagan, fram
går av följande sammanställning: 

Samtliga städer med över 20 000 invånare hava således uppdelats på två 
eller flera distrikt liksom även de flesta av städerna med invånartal mellan 
10 000 och 20 000, medan av övriga orter endast beträffande en mindre del 
dylik uppdelning ansetts möjlig och lämplig. 
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Ifrågavarande stadsdelsindelning har vid primärmaterialets bearbetning 
genomförts med avseende på flertalet arbetstabeller, men i den tryckta tabell
bilagan hava av ekonomiska skäl blott fyra tabeller (n:r 1, 2, 7: A och 8) 
meddelats med sådan specificering. Dessa torde emellertid vara tillräckliga 
för att belysa det dubbla syftet med ifrågavarande uppdelning, nämligen at t 
möjliggöra jämförelser å ena sidan mellan olikartade bostadsområden inom 
samma ort, å den andra mellan bostadszoner av samma typ i olika städer. 
Detta sistnämnda kan vara av särskild betydelse såsom korrektiv gent emot 
en sammanställning utan vidare av allmänna ortsmedeltal, ty dessa röna ju 
väsentlig inverkan ntav förefintligheten eller avsaknaden av vidsträcktare, 
lantligt bebyggda ytterområden. 

Bostadsfolkmängd och kyrkoskriven folkmängd. Tabellbilagans tab. 1 inne
håller uppgifter om de särskilda samhällenas invånarantal, nämligen dels 
den kyrkoskrivna folkmängden enligt den vid utgången av år 1920 verk
ställda folkräkningen (kol. 2), dels den faktiska bostadsfolkmängden, för 
såvitt denna kan anses framgå genom summering av bostadsuppgifternas 
siffror för antalet i resp. lägenheter boende (kol. 8).x En jämförelse mellan 
dessa båda talserier visar, att mindre skiljaktigheter dem emellan förekomma 
å de flesta orter, varvid i flertalet fall bostadsfolkmängden understiger den 
kyrkobokförda. Närmare upplysningar i detta avseende lämnar följande talrad: 

För samtliga orter uppgick boendeantalet till 1 053 919 eller i genomsnitt 
96-8 % av folkräkningsfolkmängden, och omkring detta procenttal hopa sig, 
som ovan synes, relationstalen för de flesta orterna. De lägsta proportions
talen förete municipalsamhällena Vilhelmina och Skönsberg (77-5 resp. 8ö-5 '»), 
för vilka vissa ofullständigheter torde föreligga i bostadsräkningsmaterialet, 
delvis föranledda av dessa samhällens obestämda begränsning mot kring
liggande bygd, ävensom städerna Karlskrona och Boden (87-s "„ för båda), 
vilket säkerligen står i samband med, att där förlagda militärpersoner i 
större utsträckning äro uppförda i kyrkoböckerna än de bebo vanliga, vid 
bostadsräkningen redovisade lägenheter. Avvikelser i motsatt riktning på
träffas däremot i några förstadssamhällen och industriorter med rörlig befolk
ning såsom Råsunda (106-2 ?.'), Hornsberg (l0o-7 %), Mölndal (103-s '.,), Xybro 
(102-3 %) och Katrineholm (101-6 %) samt vidare i universitets- och skolstäder 
såsom Lund (105-7 %), Uppsala (103-4 V) och Växjö (103--; %). Den i stort 

1 Den sålunda framkomna bostadsfolkmängden karakteriseras genom det i särskilt cirkulär till 
kontrollanterna framhävda förhållandet, att nppgifterna i formulärets punkt 8 angående i lägen
heten faktiskt boende personer Bkulle — såsom i anvisningarna för kontrollanter, punkt 5. ook 
framhållits — överensstämma med avgivna mantalsuppgifter endast i fråga om de i lägenheten 
f a k t i s k t boende. Härav följde, att å bostadsuppgiften kunde upptagas flera personer än i inan-
talslängden, därest i lägenheten under hela eller större delen av året faktiskt boende personer av-
någon anledning icke mantalsskrevos därstädes (t. ex. studerande), samt, omvänt, ett mindre antal, 
därest i fastigheten mantalsskriven person i själva verket var bosatt å annan ort. 
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sett goda överensstämmelsen mellan bostadsfolkmängden och den faktiska folk
mängden torde till mycket väsentlig del böra tillskrivas de kommunala 
granskningskommittéernas intresserade och beredvilliga medverkan vid bo
stadsräkningens genomförande. 

2. De undersökta bostäderna. 

a. Boningshusen. 

Husuppgifternas art och innehåll. Såsom av tab. 1, kol. 4, framgår, uppgick 
antalet hus med bostadslägenheter, varom uppgifter erhållits vid bostads
räkningen, till 81 941 för bostadsräkningsorterna tillhopatagna. Denna siffra 
innefattar ingalunda samtliga byggnader utan avser i första hand bonings
husen och därnäst sådana affärs-, fabriks-, ämbets-, anstalts-, uthus- o. d. 
byggnader, som inrymma någon eller några enstaka bostadslägenheter. Så
som särskilt hus skulle enligt för bostadsräkningen gällande anvisningar 
redovisas varje fristående eller frän annan byggnad medelst brandmur av
skilt sådant. I trots härav och all omsorg vid materialets granskning torde 
det dock ej kunnat undvikas, a t t i något fall hus givits betydelsen av fastig
het och således gårdshus o. d. redovisats icke för sig utan på samma hus
uppgift som huvudbyggnaden. 

De vid bostadsräkningen inhämtade uppgifterna angående bostadshusen 
kunna helt naturligt icke giva någon fullständig bild av husens byggnads
sätt och beskaffenhet i övrigt, men belysa vissa viktigare sidor härav, såsom 
husens fördelning efter antalet lägenheter och boende, efter olika slag av 
ägare, på nya och äldre byggnader samt efter förekomsten eller avsaknaden 
av centraluppvärmning. De trenne sistnämnda frågepunkterna äro nya så 
till vida, att de ej förekommo vid 1912—14 års allmänna bostadsräkning. 

Husägargrupper. Beträffande äganderättsförhållandena lämnas i tab. 1, kol. 
5—14, uppgifter angående husens (och lägenheternas) fördelning på fem 
särskilda grupper av fastighetsägare, nämligen å ena sidan enskilda husägare 
(inkl. vanliga fastighetsbolag), a den andra staten, kommuner, bostadsföre
ningar och allmännyttiga bolag samt industriföretag, vilka kategorier sam
mantagna uppbära ungefärligen vad som i socialstyrelsens årliga redogörel
ser angående byggnadsverksamheten plägar betecknas som »allmännyttig 
bostadsproduktions. Till gruppen bostadsföreningar och allmännyttiga bolag 
hava därvid räknats de kooperativa sammanslutningar (även i aktiebolags
form), som uppfört eller inköpt bostadsfastigheter för medlemmarnas räkning, 
samt vidare filantropiska stiftelser och aktiebolag, som genom bestämmelser 
om kommunens rätt att tillsätta styrelsemajoritet, begränsad vinstutdelning 
eller av annan anledning icke vore att anse såsom spekulativa företag. 
Till gruppen industri- (och handels-) företag hava i huvudsak hänförts sådana, 
som besitta hus med lägenheter, vilka på särskilda villkor, i regel gynnsam
mare än den allmänna marknadens, upplåtas åt i företagen anställda tjänste
män och arbetare. 
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Bostadshusbeståndets fördelning på nu nämnda husägargrupper framgår 
av följande översikt: 

De husägare, som icke bedriva uthyrningsverksamhet i vinstsyfte, förfogade 
sålunda å bostadsräkningsorterna tillsammantagna över 11 717 hus eller 14-3 % 
av samtliga, inrymmande tillhopa 45 032 lägenheter (I62 %). Därav redo
visades såsom tillhöriga staten 1 658 hus med 5 354 bostadslägenheter, mot
svarande 2o %, resp. 1-g % av samtliga. Till stor del förefunnos dessa bo
städer i offentliga byggnader och anstalter, men ej så få egentliga bostads
hus ha upptagits såsom tillhörande försvarsverken, de affärsdrivande verken 
och statens järnvägars pensionskassa m. fl. statsinstitutioner. Kommunerna 
tillhöriga bostäder äro ävenledes inrymda i skolor, sjukhus, rådhus o. d. 
offentliga byggnader, men vissa städer hava även redovisats såsom ägare av 
ett rä t t avsevärt antal gaturegleringsfastigheter och arbetarbostadshus. Hela 
gruppen, varti l l även förts ett fåtal fastigheter tillhörande hushållningssäll
skap, tingslag o. d., utgjordes av 3 514 hus eller 4-3 % av samtliga, innehål
lande 9 802 lägenheter (3-5 %). Bostadsföreningar och allmännyttiga bolag 
ägde 614 hus eller Os %, men då dessa i genomsnitt inrymde 81 lägenheter 
per hus eller tillhopa 4 993, stiger gruppens andel till I s y av totala lägen
hetsantalet. En mera betydande roll för bostadsbeståndet än de nu nämnda 
grupperna spela, jämväl i de vid bostadsräkningen företrädesvis represente
rade större samhällena, de bostäder, som industri- (och handels-) företag be
sitta och på växlande villkor ställa till sina tjänstemäns och arbetares förfo
gande (och i vissa fall även uthyra till utomstående). Det redovisade an
talet sådana hus stiger till 5 931, inrymmande 24 883 lägenheter, motsvarande 
resp. 7-2 och 9'o % av samtliga. 

Av naturliga skäl äro de lokala variationerna i bostädernas fördelning på 
de olika husägargrupperna mycket betydande, vilket i första hand belyses 
av ortssiffrorna i tab. 1, men även kommer till synes i omstående tab. A, 
där orterna landsdelsvis sammanförts i vissa storleksgrupper, varvid de 
större städerna upptagits nominativt. Tabellen synes utvisa, att medan 
statens och kommunernas — och i viss mån även bostadsföreningarnas — 
betydelse såsom husägare i stort sett växer med orternas invånarantal, gäller 
om industriens fastighetsinnehav i huvudsak det motsatta, låt vara att 
fabriks- och sågverksstäder som Landskrona, Gävle och Söderhamn förete 
proportionstal, som väl komma upp till samma nivå som förstads- och små
samhällenas. 

3—240613. 
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Tab. A. Bostadsräkningsorternas hus och lägenheter, fördelade efter ägare. 
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Antal lägenheter per hus. I nästföljande kol. av tab. 1 (kol. 15—19) lämnas 
en fördelning av bostadshusen efter antalet i dem befintliga helt eller delvis 
till bostad använda (eller avsedda) lägenheter. Förutom husens rent kvan
titativa betydelse för bostadsbeståndet belysa dessa tal i någon mån bygg
nadssättet å resp. orter och stadsdelar, varvid i synnerhet den relativa tal
rikheten av de båda motsatserna i fråga om bostadshustyper, nämligen a 
ena sidan enfamiljshuset, å den andra hyreskasernen, tilldrager sig intresset. 
Dessa ortsuppgifter, omräknade i relativa tal, återgivas jämväl i omstående 
tab. B. 

Vad först beträffar husen med endast en lägenhet, ha de i denna grupp 
rätt talrika, med enstaka bostadslägenheter försedda fabriks-, ämbets-, an
stalts- o. d. byggnaderna avskilts från de uteslutande till bostad avsedda 
husen, varigenom erhållits tvenne grupper, nämligen dels e g e n t l i g a enfa
m i l j s h u s i betydelsen av hus uteslutande avsedda till bostad och bebodda 
av endast ett hushåll, och dels ö v r i g a e n l ä g e n h e t s h u s , vilkas huvudsak
liga ändamål är ett annat, men som likväl inrymma enstaka bostäder för 
gårdskarl, vaktmästare, portvakt o. d. 

Procenttalen i tab. B angående de egentliga enfamiljshusens relativa bety
delse i de särskilda samhällena kunna sammanfattas på följande sätt: 

De sex orter, där enfamiljshusen uppgingo till mer än hälften av samtliga 
till bostad använda eller avsedda byggnader, voro förstadsorterna Lidingö 
och Fässberg, industrisamhällena Lilla Edet och Höganäs samt de glest be
byggda städerna Trälleborg och Sala. Mellan fyra och fem tiondelar av 
husbeståndet uppnådde ifrågavarande hustyp i städerna Mjölby, Visby, Troll
hättan, Skövde, Mariestad, Köping och Luleå, landskommunerna Örgryte och 
Skön samt municipalsamhället Kramfors. 

E t t betydligt mera sammanträngt byggnadssätt utmärker orter med rela
tivt lågt antal enfamiljshus. I synnerhet gäller detta om de båda förstads
samhällena Hagalund och Lunden, där dylika byggnader icke innefattade 
ens en tiondel av samtliga bostadshus, samt de ungefär likartat bebyggda 
samhällena Nya Huvudsta, Oxelösund, Lilla Alby, Gårda, Råsunda och Sund
byberg. I städerna var hustypen i fråga fåtaligast företrädd i Uppsala, 
Växjö, Arvika, Huskvarna, Karlskrona, Karlshamn, Östersund, Nässjö och 
Lund, som alla uppvisa relationstal mellan 10 och 20 %. I övriga orter 
höll sig enfamiljshusens relativa antal omkring en tredjedel av totala hus-
beståndet, vilket även utgör undersökningsområdets allmänna genomsnitt. 

I jämförelse med ovannämnda grupp äro de ö v r i g a e n l ä g e n h e t s h u s e n , 
som i samtliga orter uppgingo till i medeltal 6 i %, av mindre betydelse. A 
orter, såsom Nybro, Morastrand, Umeå, Vilhelmina m. fl., där dylika hus 
upptogos till ea tiondel och däröver av samtliga, torde förklaringsgrunden 
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Tab. B. Bostadsräkningsorternas bostadshus, fördelade efter antalet lägen
heter och boende. 

(1: a avser egentliga enfamiljshns, 1: b övriga hus med en bostadslägenhet.) 
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ligga i förekomsten av ett större antal gårds- eller uthusbyggnader med 
enstaka bostäder. 

Undersöker man med bjälp av tab. B närmare, på vilket sätt den ovan
nämnda relativa bristen på enfamiljshus i vissa samhällen fylles genom 
andra hustyper, befinnes bland dem Huskvarna vara den enda ort, där två-
fatniljshusen utgjorde den största gruppen. Bland övriga, ovan ej nämnda 
orter var detsamma fallet i Umeå, Kristinehamn och Skönsberg. Med all 
sannolikhet representerar flertalet dylika hus den typ av »egna hem», som 
förutom ägarens bostad inrymmer ett par rum, avsedda för uthyrning. — 
Där enfamiljshusen äro fåtaliga, synes det emellertid vara vanligare, att 
samhällenas fysionomi i byggnadsavseende bestämmes av de medelstora hy
reshusen med 3—9 lägenheter. Största relativa betydelsen hade sådana i 
förstadsorterna Hagalund, Nya Huvudsta och Lilla Alby, i industrisamhäl
lena Kiruna och Oxelösund samt i ett antal medelstora städer i olika delar 
av landet. I genomsnitt för samtliga orter upptog denna byggnadstyp 34s % 
och de förenämnda tvåfamiljshusen 22-7 % av husbeståndet. 

Vad slutligen beträffar hyreskasernerna med 10 lägenheter och däröver, som i 
medeltal för samtliga orter utgjorde 6-i % av alla bostadshus, kunna ortsupp
gifterna i tab. B rörande förekomsten av denna byggnadstyp sammanfattas 
på följande sät t : 

De 14 samhällen, där hyreskasernerna sålunda utgjorde en tiondel och 
däröver av husbeståndet, voro — ordnade efter fallande procenttal inom varje 
ortsgrupp — städerna Malmö, Kristianstad, Örebro,Norrköping,Eskilstuna,Upp
sala och Landskrona, municipalsamhället Oxelösund ävensom förstadsorterna 
Råsunda, Nya Huvudsta och Sundbyberg utanför Stockholm samt Gårda, Lun
den och Krokslätt invid Göteborg. Dessa samhällen överensstämma till sin 
byggnadstyp nära med resp. moderstäder, t y enligt de kommunala bostads
räkningarna utgjorde i »gamla» Stockholm (d. v. s. stadsområdet exkl. de 
nyinkorporerade Brännkyrka och Bromma) procentuella antalet hus med 10 
o. fl. bostadslägenheter 41'i % (i hela staden 31-9 /%)1 samt i Göteborg antalet 
hus med 11 bostadslägenheter och däröver 21o '/,. 

I skarp motsats till ovannämnda orter, på vilka hyreskasernerna i större 
eller mindre grad tryckt sin stämpel, står ett stort antal, i regel mindre 
samhällen, dit dylika storstadshus ännu icke invandrat eller där de endast 
i enstaka fall förefinnas. Hus med 10 lägenheter och däröver saknas sålunda 
alldeles i 5 köpingar och municipalsamhällen, nämligen Nybro, Gångviken, 
Kramfors, Hornsberg och Vilhelmina, och utgöra under 1 % av husbeståndet 
i ytterligare 17 orter, däribland städerna Mjölby, Värnamo, Västervik, Visby, 
Trälleborg, Lysekil, Åmål, Kristinehamn, Härnösand och Umeå. 

1 Avser hus med en eller flera lägenheter, enbart avsedda för bostadsändamål; hus med endast 
»blandade» lägenheter ha således ej medräknats. 
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En sammanfattande bild av de särskilda orternas förhärskande hustyper 
kan i viss mån erhållas genom att, på sätt skett i kol. 20 av tab. 1, för 
samtliga bostadslägenheter (inberäknat blandade lägenheter, d. v. s. bonings
rum i förening med affärslokaler o. d.) beräkna m e d e l a n t a l e t l ä g e n h e t e r 
p e r hus (med bostadslägenheter). Därvid erhålles för orterna tillsamman
tagna medeltalet 3-4, men förete de särskilda samhällena avsevärda avvi
kelser uppåt och nedåt från detta abstrakta genomsnitt. M i n d r e än t v å 
b o s t a d s l ä g e n h e t e r i genomsnitt per hus hava, ordnade efter stigande 
lägenhetsantal, de 4 orterna Lilla Edet, Trälleborg, Höganäs och Kramfors. 
Därefter följa 42 orter, som i medeltal hava 2—3 b o s t a d s l ä g e n h e t e r per 
hus, däribland Kristinehamn, Trollhättan, Luleå, Ealun, Västervik, Söder
hamn och Uddevalla. Uti de 36 samhällen, som tillhöra gruppen med 3—5 
l ä g e n h e t e r per hus, ingå övriga större orter med undantag av Kristianstad 
och Malmö, vilka tillika med stockholmsförstäderna Råsunda och Sundbyberg 
och göteborgsförorterna Gårda och Lunden bilda en kategori för sig med i 
medeltal 5 b o s t a d s l ä g e n h e t e r och d ä r ö v e r per hus. Till denna ortsgrupp 
höra även Stockholm och Göteborg, för vilka motsvarande jämförelsetal äro 
resp. 10 (egentliga staden) och 5'5 bostadslägenheter per hus. 

Efter denna översikt över byggnadsförhållandena inom de särskilda sam
hällena må uppmärksamheten r iktas på, huru husbeståndets sammansättning 
gestaltar sig inom olika l a n d s d e l a r och s t o r l e k s k l a s s e r av orter. Upp
lysningar i detta avseende lämnar vidstående tab. C. Enligt denna tabell före-
funnos i småorterna (med under 5 000 invånare) i medeltal 2-4 bostadslägen
heter per hus och i de något större (5 000—10 000 invånare) 2-7, medan ge
nomsnittstalen stiga till 3·3 för förstadsorterna och till 3·7 för de större 
städerna. 

Nu anförda genomsnittstal röna emellertid inverkan icke blott av orternas 
folkmängd utan även utav storleken och' sammansättningen ur byggnadssyn
punkt av deras administrativa områden. Detta åskådliggöres närmare genom 
följande tablå, varuti jämväl särskilda siffror meddelats såväl för stadsom
rådet i dess helhet (A), som för detsamma uppdelat i den egentliga, slutet 
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bebyggda stadskärnan (B) samt det glesare befolkade ytterområdet (C), i den 
män dylik fördelning på grundval av tillgängliga uppgifter varit möjlig. 1 

Ser man på gruppen av stora städer (med över 40 000 inv.), vilken utgörés 
av Malmö, Norrköping och Hälsingborg, befinnas i stadskärnan husen till 
26-o % utgöras av hyreskaserner och till blott 12-4 % av enfamiljshus. Går 
man till ytterområdet, sjunka kasernhusen till blott 4-2 %, medan de egna 
hemmen stiga till 46-3 %. Även inom nästa storleksgrupp göra sig samma 

Tab. C. Bostadshusen, landsdelsvis fördelade efter antalet lägenheter och 
boende. 

(1: a avser egentliga enfamiljshus, 1: b övriga hus med en bostadslägenhet.) 

1 Vid uppdelningen av vissa städers områden på > e g e n t l i g a s t aden» och > y t t e r o m r å d e t > 
har till den förra i de fall, då staden i tab. 1 varit uppdelad i två områden, förts första 
distriktet. När stadsdelarna varit f l e r a än två , har såsom tillhörande stadskärnan i regel be
traktats alla distrikt utom det sista. Undantag göra följande städer, där den »egentliga staden> 
avgränsats som följer: U p p s a l a (6 distrikt): Fjärdingen, Luthagen, Svartbäcken och Kungsängen : 
E s k i l s t u n a : av ti distrikt de 3 första; L i n k ö p i n g : av 6 distrikt de 3 första; N o r r k ö p i n g : av 
8 distrikt de 5 första; K a l m a r : av 3 distrikt endast det första; M a l m ö : av 13 distrikt de 6 
första jämte Hamnområdet; H ä l s i n g b o r g : av 5 distrikt de 3 första: S k ö v d e : av 3 distrikt 
endast det första; K a r l s t a d : av 7 distrikt de 5 första; K r i s t i n e h a m n : av 3 distrikt endast 
det första; Ö r e b r o : av 6 distrikt de 3 första; V ä s t e r å s : av 7 distrikt de 3 första; G ä v l e : av 
6 distrikt de 3 första; S ö d e r h a m n : av 3 distrikt endast det första. 
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motsatsförhållanden gällande mellan det inre och det yt t re stadsområdet, men 
när städernas folkmängd ytterligare nedgår, träder av naturliga skäl nämnda 
differentiering mindre starkt fram. Alltjämt är dock egnahemsbyggnads
verksamheten koncentrerad till ytterzonen, ty även i de mindre städer, för 
vilka zonindelning föreligger, äro därstädes enfamiljshusen mer än dubbelt 
så talr ikt företrädda som i den inre staden. 

Antal invånare per hns. Statistiken över antalet bostadslägenheter per hus 
ger en bild av, huru hushållen å en viss ort fördela sig på där förefintliga 
boningshus, men det erbjuder jämväl intresse att , utan hänsyn till befolk
ningens faktiska gruppering på mat- och boendelag, verkställa motsvarande 
uppdelning med utgångspunkt direkt från invånarantalet. Denna beräkning 
återfinnes i kol. 25—29 av tab. 1, ävensom i tab. B och C, varest uträknats 
medelantalet invånare per hus med bostadslägenheter samt verkställts en 
fördelning av husen efter boendeantalet. För bostadsräkningsorterna till
sammantagna utgör husinvånarantalet ungefär 13 personer, men förete de 
särskilda samhällena även härvidlag mycket stora skiljaktigheter. M i n d r e 
än 10 invånare per hus hava 31 orter och däribland så betydande städer 
som- Trälleborg, Visby, Trollhättan, Västervik och Kristinehamn. E t t hus
invånarantal av 10—14 förete 42 samhällen med i allmänhet högre absoluta 
folkmängdssiffror än inom föregående grupp. Till kategorien 15—19 invå
nare per hus kunna föras de 10 orterna Lund, Oxelösund, Karlskrona, Lands
krona, Hagalund, Uppsala, Norrköping, Nya Huvudsta, Kristianstad och Öre
bro samt ti l l gruppen med 20—29 boende de 3 samhällena Sundbyberg, 
Krokslätt och Malmö, ö v e r 30 invånare per hus räknar stockholmsiorsta-
den Råsunda (53) samt göteborgsförstäderna Lunden (37) och Gärda (47), 
som i detta avseende väsentligt överträffa moderstäderna själva, vilkas hus
invånarantal vid 1920 års kommunala bostadsräkningar uppskattades ti l l 
resp. 32 och 28 personer per bebodd byggnad. 

Sistnämnda siffror avse emellertid stadsområdena i deras helhet, men råda 
inom dessa betydande variationer. Sålunda utgjorde medelantalet boende 
per bebodd byggnad 40 i »gamla» Stockholm men blott 12 à 13 i de hittills 
inkorporerade delarna av förstadsområdet (Brännkyrka och Bromma). Vad 
Göteborg beträffar, var boendesiffran per hns 12 för det landsbygdsartat be
byggda Lundby men 29 för den övriga delen av staden. I fråga om de vid 
bostadsräkningen företrädda orterna belysas ifrågavarande förhållanden genom 
nedanstående, på tab. 1 grundade uppställning: 

I ytterområdena tenderar alltså husinvånartalen att — liksom i småsam
hällena — sjunka till närheten av genomsnittsstorleken för ett eller ett par 
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Tab. D. Bostadsräkningsorternas bostadshus, landsdelsvis fördelade efter 
förekomsten av centraluppvärmning samt på äldre och nyare byggnader m. m. 

hushåll, låt vara att denna tendens motverkas genom den av fördelnings
talen i tab. 1 vitsordade förekomsten jämväl i stadsperiferien av ett stundom 
ej så obetydligt antal folkrika hyreshus. 

Centraluppvärmning. Formuläret t i l l husuppgift innehöll en fråga, huruvida 
centraluppvärmning förefanns, och begärdes för sådant fall uppgifter rörande 
dennas art och omfattning. Vid granskning av de härpå lämnade svaren 
har befunnits, a t t de tekniska uppgifterna blivit alltför obestämda och brist
fälliga för att vara av värde, varemot övriga lämnade upplysningar visat 
sig användbara. De- äro tabellerade ortsvis i tab. 1, kol. 21 och 22, samt i 
sammandrag efter ortsgrupper i ovanstående tab. D. Härav framgår, att vid 
tidpunkten för bostadsräkningen centraluppvärmning å de undersökta orterna 
(vilka ju ej innefattade Stockholm och Göteborg) förefanns i tillhopa 5 516 
hus eller 6-7 % av samtliga, varvid är att bemärka, att i denna siffra icke 
ingå affärs- o. d. hus utan bostadslägenheter. Genom centralvärmeanord
ning uppvärmdes i 4 163 fall (5-o %) samtliga rum och lokaler, men i 1 353 
(1-7 %) blott vissa sådana, företrädesvis trappuppgångar, tamburer och hallar. 



4 2 * BONINGSHUSEN 

Ser man på förekomsten av hus med centraluppvärmning å olika orter, 
giva frekvenstalen i tab. D vid handen, att dylika äro vanligast i förstads
orterna (lOs %), särskilt de kring Stockholm belägna, där nästan vart femte 
hus är försett med denna bekvämlighet. Vad själva Stockholm beträffar, 
kan nämnda proportionstal ej direkt uppgivas, men antyda procenttalen för 
lägenheter med centralvärme (se sid. 69*), a t t det sannolikt håller sig vid 
c:a 12 '/,. I fråga om övriga i tab. D urskilda ortsgrupper kan man säga, 
a t t i stort sett förekomsten av centralvärmehus såväl absolut som relativt 
taget sjunker med ortens invånarantal. 

Nya hus. Husuppgifterna möjliggöra jämväl (tab. 1, kol. 23, 24) ett sär
skiljande av nya bostadshus i den bemärkelse, att de uppförts under tiden 
för den sedan den 25 maj 1917 gällande lagstiftningen emot oskälig hyres-
stegring.1 Under de fyra byggnadssäsonger, som infallit mellan nämnda 
tidpunkt och tiden för bostadsräkningen, hava uppgivits såsom tillkomna 
tillhopa 3 395 bostadshus eller 4-i % av samtliga, vilket skulle innebära, a t t 
jämväl under dessa år av deprimerad byggnadsverksamhet husbeståndet till
växt med omkring 1 % per år (brutto, d. v. s. utan avdrag för rivningar etc) . 
Räknar man efter lägenheter, blir siffran något lägre (3-8 %) på grund av 
den förut antydda tendensen hos de senaste årens bostadsproduktion att över
gå till mindre hustyper. 

Ser man på bostadsbyggnadsverksamheten inom de särskilda ortsgrupperna, 
har, om man bortser från den svagt företrädda minsta storleksklassen, den
samma varit livligast i förstadsorterna, framför allt de kring Göteborg be
lägna, (5-o, resp. 7-5 f, nya hus). De mellanstora städerna komma dock strax 
efter (4-7 %). Den svagaste byggnadsverksamheten förete i stort sett de större 
städerna (3-8 % nya hus), varti l l en huvudanledning torde ligga däruti, at t 
dessa i vida högre grad än övriga orter drabbades av 1920 års långvariga 
arbetsinställelse inom byggnadsfacket. Förhållandena ställa sig dock ganska 
olika i olika städer, såsom framgår av följande översikt, varvid procentuella 
antalet nya hus betecknats med a, nya bostadslägenheter med b: 

.Räknat efter antalet nya bostadshus har byggnadsverksamheten under åren 
1917—1920 varit livligast i Västervik, Uddevalla, Karlstad, Kristinehamn 

1 Denna lagstiftning upphörde att gälla med den 30 sept. 1923. 
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och Luleå (över 7 %). Ser man på siffroi-na för lägenhetsantalet, utgå ur 
gruppen Västervik och Karlstad, där nybyggena i huvudsak utgjorts av små 
egna hem, men tillkomma i stället Södertälje, Landskrona och Västerås, där 
bland de nya byggnaderna tydligen funnits ett betydande antal stora hyreshus. 

Tab. 1 lämnar jämväl möjlighet att i viss utsträckning beräkna, huru de 
större städernas nybyggda hus fördela sig på olika s t a d s d e l a r . Härvid 
intresserar särskilt, vilken anpart av de senaste årens bostadsproduktion, 
som fallit på ytterområdena (i ovan sid. 39* använd bemärkelse). Med av
seende på de 42 orter, där dylik uppdelning kan verkställas, belyses för
hållandet genom följande översikt: 

Medan av samtliga 61 432 bostadshus i här ifrågavarande orter 25 523 eller 
41-5 > tillhöra ytterzonerna, var detta fallet med 1 270 eller 53T> % av de 
nybyggda husen. Byggnadsverksamhetens dragning mot ytterområdena kan 
också uttryckas på så sätt, a t t medan i ytterområdena 5'o (i de fyra orts-
grupperna resp. 3'6, 5M, 5'5 och 5-6) % av bostadshusen voro nya (i här an
vänd bemärkelse), var detta i den inre staden fallet med 3-i (resp. 3M, 2-2, 
4·o och 3'4) °/c. 

Jämförelse med bygrguadsverksamlietsstatistikcn. De sålunda vid bostadsräk
ningen erhållna uppgifterna om nya hus möjliggöra även, vad åren 1917— 
1920 angår, en kontroll av den sedan år 1902 på grundval av från bygg
nadsnämnderna införskaffade uppgifter utarbetade årliga statistiken rörande 
byggnadsverksamheten i rikets stadssamhällen. Denna statistik är synner
ligen fullständig så till vida, a t t den omfattar alla städer och stadsliknande 
samhällen av någon betydelse men brister däruti, a t t densamma blott ojämnt 
och ofullständigt redovisar den byggnadsverksamhet, som äger rum utom resp. 
samhällens planlagda delar. 

En ortsvis verkställd jämförelse mellan de bada slagen av uppgifter ger 
också vid handen, att bostadsräkningens siffror för nya hus merendels äro 
högre. I några fall sammanfalla talen i det närmaste, men i vissa andra 
fall äro siffrorna i byggnadsverksamhetsstatistiken större. Till någon del 
kan förklaringsgrunden härti l l sökas i det förhållandet, a t t i denna statistik 
men ej vid bostadsräkningen såsom nya hus upptagits jämväl sådana full
bordade under tiden 1 jan.—24 maj 1917, men torde huvudanledningen vara 
att söka, förutom måhända ut i vissa ofullständigheter i bostadsräkningens 
husåldersredovisning, i skiljaktig avgränsning av begreppet hus, särskilt i 
fråga om radhus, gårdshus o. d. (jfr sid. 32*). Beträffande lägenheterna må 
erinras om, att de båda undersökningarna använda och måste använda olika 
lägenhetsbegrepp, ty medan byggnadsverksamhetsstatistiken därmed avser 
byggnadstekniska enheter (komplex av rum), rör sig bostadsräkningen med 
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bostadssociala enheter (hushåll). Denna åtskillnad har praktisk betydelse 
för här ifrågavarande spörsmål så till vida, att sammanslagningar av lägen
heter ej äro ovanliga, liksom de äro lätt genomförbara särskilt med avse
ende på små egna hem, som förutom ägarens bostad ursprungligen inretts 
med ett par rum till uthyrning. 

En sammanställning av antalet under år 1917—1920 nybyggda (eller från 
grunden ombyggda) boningshus och bostadslägenheter dels enligt bostads
räkningen, dels enligt den på byggnadsnämndernas uppgifter grundade års
statistiken meddelas i nedanstående tabell med avseende på de 68 orter, för 
vilka fullt jämförbara uppgifter föreligga: 

Härav framgår, att i genomsnitt två tredjedelar av de nya husen och nära 
nio tiondelar av de nya lägenheterna skulle komma till synes i byggnads
nämndernas rapporter och därmed i socialstyrelsens årliga bostadsproduktions
statistik. Att överensstämmelsen är så mycket bättre i fråga om lägen
heterna än i fråga om bostadshusen förklaras helt naturligt därav, att de i 
byggnadsnämndernas rapporter felande husen så gott som uteslutande ut
göras av små stugor i stadsperiferien. 

Bestämmelser om hyresbegränsningr. I nära samband med krisårens, av stat 
och kommun understödda bostadsbyggnadsverksamhet bör ställas den â hus
uppgiften uppförda frågepunkten : Gälla på grund av erhållet byggnadsbidrag 
av allmänna medel (även räntefritt lån, fri tomt, donation e. d.) särskilda 
bestämmelser angående begränsning av hyressumman? Av förestående tab. 
D kan inhämtas, att så varit förhållandet beträffande 670 hus, innehållande 
tillhopa 2 859 bostadslägenheter, motsvarande resp. Os och To % av samt
liga å bostadsräkningsorterna förefintliga sådana. 

1 Trälleborg ej medräknat. 
s Lidingö, Solna, Fässberg, Mölndal, Örgryte, Skön, Skönsberg, Skönsmon och Gângviken ej 

medräknade. 
3 Katrineholm, Motala, Eksjö, Växjö, Eslöv, Höganäs, Lidköping, Falköping, Avesta och Kiruna 

ej medräknade. 
4 Vilhelmina ej medräknat. 
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b. Bostadslägenheternas antal och upplåtelseformer. 

Antal lägenheter. A bostadsräkningsorterna förefunnos, såsom av tab. 2, 
kol. 2, framgår, sammanlagt 278 158 lägenheter, vilka helt eller delvis voro 
använda eller avsedda ti l l bostad. Dessa hava i tab. 2, kol. 3—6, med hän
syn till deras karaktär i bostadshänseende uppdelats i fyra grupper. Huvud
gruppen bilda de 260 867 lägenheter eller 93-s % av samtliga, som u t e s l u 
t a n d e användes såsom b o s t a d . Av de Övriga utgöras 15 780 eller 5-- % av 
s. k. b l a n d a d e lägenheter, d. v. s. sådana som avse a t t ej blott tillgodose 
innehavarens bostadsbehov, utan jämväl a t t bereda honom för hans närings
utövning nödiga lokaler. Rä t t nära dessa »butiks- och bostads-», >kontors-
och bostads-s eller »verkstads- och bostadslägenheter» stå 977 (0'3 %) såsom 
>anstaltslägenbeter» betecknade, vilka utgöras av sådana för ägare, före
ståndare eller personal avsedda bostäder, vilka förefinnas i hotell, kaserner, 
sjukhus o. d. anstalter. Anstaltsbyggnadernas huvudbeståndsdelar, d. v. s. 
resanderum, sjuk- och skolsalar, logement o. d., redovisas däremot icke vid 
bostadsräkningen, då de svårligen kunna infogas uti dess kategorier. Vid 
sidan av nu berörda permanenta bostäder hava upptagits 534 (Os %) inom 
resp. orters områden belägna, blott under en del av året bebodda sommar
bos t äde r . 

A formuläret till husuppgift hade upptagits en frågepunkt, avsedd at t 
utröna, i vad mån de vid utgången av hyresåret 1914/15 förefintliga bostads
lägenheterna vid tiden för bostadsräkningen användes för a n n a t ä n d a m å l , 
exempelvis såsom ämbets- eller kontorslokaler, butiker o. d. De erhållna 
upplysningarna sammanställas här nedan: 

Även om man med säkerhet kan beteckna dessa uppgifter såsom minimi-
siffror, synes dock tablån häntyda på att de byggnadstekniska svårigheterna 
och hyresregleringslagstiftningen i förening bidragit a t t hålla inom skäligen 
snäva gränser den omvandling av bostadslägenheter till affärslokaler, som 
krigskonjunkturen i och för sig kunde antagas hava tenderat att framlocka. 

Bostadslägenheternas upplåtelseformer. Av samtliga 278 158 lägenheter hade 
49 929 eller 18o % betecknats såsom av ägaren begagnade, 20 704 (7-4 «„) så
som fritt upplåtna, 206 116 (74-i %) såsom uthyrda och 1 409 (O5 %) såsom out-
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hyrda. Fördelningen på upplåtelseformer är emellertid rätt växlande inom 
olika slag av lägenheter, såsom närmare belyses av nedanstående tablå: 

Huvudintresset knyter sig helt naturligt till b o s t a d s l ä g e n h e t e r n a , vilka 
i tab. 2, kol. 7—10, ortsvis uppdelats med hänsyn till formen för bostads
innehavet. Härav framgår, att beträffande undersökningsområdet i dess hel
het 44 100 bostadslägenheter eller 16-9 % av samtliga begagnades av husägaren 
själv för egen räkning, medan 19 803 voro fritt upplåtna, därav 15 293 eller 
5É9 % utan någon som helst ersättning åt vice värdar, gårdskarlar, portvak
ter o. d. och 4 510 eller 1-r % mot visst löneavdrag eller någon ringa avgäld, 
merendels åt hos fastighetsägaren anställda tjänstemän eller arbetare. Denna 
sistnämnda grupp står på övergången till och är närmast tillkommen i syfte 
att möjliggöra en »renodling» av de till gällande marknadspris uthyrda bo
städerna. Dessa, vilka blott avse sådana förhyrda i första hand, uppgivas 
till 195 660 eller 75o % av samtliga. Återstående 1304 lägenheter eller 0-5 % 
av totalantalet stodo vid Hden för bostadsräkningen till uthyrning lediga. 

Från denna genomsnittliga fördelning efter upplåtelseformer äro avvikel
serna å de olika orterna mycket avsevärda, såsom framgår av ortssiffrorna 
i tab. 2 och de därpå grundade relationstalen i tab. E. 

Ar Siaren begagnade lägenheter. Riktas först uppmärksamheten på, i vil
ken utsträckning bostadslägenheternas innehavare bebo egna hus eller vå
ningar i sådana, kunna tabellernas uppgifter i detta avseende sammanfattas 
på följande sätt: 

Undersökes närmare, vilka orter ingå i de särskilda kategorierna, befinnas 
de 11 orter, som utmärka sig för relativt högt antal av ägaren begagnade 
lägenheter (30 % och däröver) och därför i viss mån kunna göra anspråk på 
beteckningen egnahemssamhällen, utgöras av Lilla Edet, Trälleborg, Höganäs, 
Kramfors, Sala, Lysekil, Mjölby, Visby, Fässberg, Värnamo och Åmål. 

Såsom var at t vänta, sammanfalla egnahemssamhällena i huvudsak med 
de orter, där enfamiljshusen förhärska (se sid. 35*). Undantagsvis kunna dock 
dylika småhus i avsevärd utsträckning bliva uthyrningshus, såsom förhål
landet exempelvis synes vara i Luleå, där 49s % av husen äro enfamiljshus, 
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men endast 20e % av bostadslägenheterna begagnas av ägaren, eller också 
utgöras de i stor utsträckning av fritt upplåtna arbetarbostäder, vilket torde 
vara fallet i Morastrand, för vilken ort tabellerna redovisa 51-2 % enfamiljs
hus samt 13-3 % av ägaren begagnade och 28--t % fritt upplåtna bostadslägen
heter. 

Bostadsföreningar. Bland de av ägaren begagnade bostadslägenheterna hava 
medräknats sammanlagt 1232 lägenheter, som upplåtits åt innehavaren i 
samband med delägarskap i bostadsförening.1 Dessa bostäders absoluta och 
relativa betydelse inom olika storleksgrupper av orter belyses av följande 
sammanställning : 

Jämförelsevis vanlig var denna form av bostadsinnehav i vissa större stä
der, såsom Nyköping (2·8 %), Linköping (2 -: %), Jönköping (2'3 •„), Trollhät
tan (1'8 >) och Eskilstuna (l-4 %) samt å enstaka mindre orter, t. ex. Oxelö
sund (9-4 %), Oskarshamn (5'2 %), Åmål (02 %) och Katrineholm (2e ;£). 
största utbredningen synes emellertid det av kristidens bostadsbrist fram
kallade bruket att »köpa» lägenheter fått i Stockholm. I redogörelsen för 
1920 års kommunala bostadsräkning redovisas också 8 733 lägenheter i koope
rativa bostadsföretag, vilket motsvarar 8-6 K av samtliga bostadslägenheter 
i huvudstaden. Av ifrågavarande lägenheter angivas emellertid endast 3 342 
vara av ägaren begagnade, varigenom det med förestående landsortssiffror 
direkt jämförbara procenttalet sjunker till 3-3. Spänningen mellan nämnda 
båda tal torde i väsentlig grad hava föranletts genom den av hyresnämnderna 
tillämpade praxis att icke medgiva »köpares av bostadslägenhet rä t t att upp
säga den där förut boende, med mindre denne bereddes annan likvärdig bostad. 

Fritt upplåtna lägenheter. Åtminstone ur upplåtelseformens synpunkt nära 
de av ägaren för egen räkning begagnade lägenheterna stå de, som av Iras-
ägaren avgiftsfritt (eller mot någon ringa avgift) ställts till annan persons 
förfogande att av denne för egen del användas. Den relativa frekvensen av 
dylika fritt upplåtna lägenheter å olika orter framgår av följande pä grund
val av tab. E uppgjorda tablå: 

1 Dessutom hava 21 dylika bostäder hänförts till gruppen blandade lägenheter. 
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Tab. E. Bostadslägenheterna fördelade efter upplåtelseformer. 
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A flertalet orter utgöras de fritt upplåtna lägenheterna så gott som ute
slutande av de jämförelsevis fåtaliga bostäder, som på grund av tjänst eller 
anställning innehavas av vissa tjänstemän, arbetsförmän, portvakter, gårds
karlar, maskinister m. fi. eller vilka såsom understöd upplåtits åt pensio
närer, understödstagare o. d. A vissa orter och inom särskilda näringsgrenar, 
såsom den skånska stenkols- och lervaraindustrien (Höganäs), den nordsvenska 
skogs- och trävaruindustrien (ilorastrand, Gävle, Söderhamn, Skön) och i 
någon mån den mellansvenska järnindustrien (Kopparberg, Avesta), fortvarar 
dock det gamla bruket att såsom del av arbetslönen tilldela arbetarna fria 
bostäder i arbetsgivarnas hus. Yanligare är dock numera, att för förmånen 
av tjänstebostad genom löneavdrag e. d. uttages en viss hyra, som emeller
tid merendels avsevärt understiger den eljest â orten för likvärdiga bostäder 
gällande. Så är numera fallet även i fråga om statens tjänstemän, vilket 
förhållande präglar siffrorna för bl. a. militärstaden Boden. 

Hyreslägenheter. Till antalet övervägande äro å de flesta orter de å fria 
marknaden uthyrda lägenheterna, vilkas relativa frekvens inom de under
sökta samhällena belyses genom följande sammandrag av de i tab. E medde
lade uppgifterna i detta avseende: 

De orter, där de uthyrda lägenheterna äro proportionsvis talrikast, ut
göras i huvudsak av våra större städer jämte dem av deras förstäder, som 
äro bebyggda med större hyreshus. Av fristående mindre samhällen med 
särdeles talrika hyreslägenheter må särskilt nämnas hamnplatsen Oxelösund. 

I en viss motsats till de använda bostäderna, vare sig de äro av ägaren 
begagnade, fritt upplåtna eller uthyrda, stå de lägenheter, vilka vid tid
punkten för bostadsräkningen voro till uthyrning lediga. Uppgifter om an
talet o u t h y r d a bostäder i varje särskilt samhälle både absolut och i för
hållande till samtliga bostadslägenheter meddelas såväl i kol. 10 av tab. 2 
som, vad procenttalen angår, i tab. E. På grundval av dessa har uppgjorts 
nedanstående tablå, varest bostadsräkningsorterna ordnats efter relativa an
talet outhyrda lägenheter. 

Det måste dock framhållas, att de genom en allmän bostadsräkning er
hållna uppgifterna om antalet hyreslediga bostadslägenheter med nödvändig
het måste bliva behäftade med vissa bristfälligheter. Redan i begreppet 
outhyrd lägenhet ligger, åtminstone vad de mindre lägenheterna beträffar, 
något vagt och obestämt, ty medan en begagnad lägenhet i regel kan defi
nieras som sammanfattningen utav de av ett och samma hushåll bebodda 

4—240613. 
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rummen, är i fråga om obegagnade lägenheter utslagsgivande rummens bygg
nadstekniska anordning, vilken lät t kan förändras oeh faktiskt ofta förändras 
genom delning eller sammanslagning. Dessa och andra skäl göra det sanno
likt, at t vid bostadsräkningen obebodda lägenheter förbigåtts i större ut
sträckning än bebodda, varigenom siffrorna för outhyrda lägenheter tendera 
at t bliva något för låga. 

A andra sidan torde de vid bostadräkningen såsom outhyrda uppgivna 
lägenheterna icke alltid sammanfalla med de för bostadsmarknaden faktiskt 
disponibla. Ehuru enligt de för undersökningen gällande reglerna endast 
sådana bostäder borde upptagas som outhyrda, vilka voro fullt iordnings-
ställda och till inflyttning färdiga, tala vissa skäl för, at t i denna kate
gori kommit att ingå ett antal lägenheter, vilka på grund av förfall och 
vanvård knappast kunna anses som beboeliga. Antagligt är dessutom, att 
bland de uppgivna hyreslediga lägenheterna befinna sig åtskilliga, vilka 
endast stå öppna för vissa hyresgästkategorier (såsom arbetare hos husägaren, 
barnlösa familjer o. d.) eller som disponeras av annan person, ehuru de för 
tillfället stå obebodda. 

Med nu gjorda reservationer torde man likväl vara berättigad at t på grund
val av bostadsräkningens siffror för outhyrda lägenheter draga vissa slutsat
ser rörande t i l l g å n g e n på lägenheter inom resp. samhällen. 

Ställes å bostadsräkningsorterna tillsammantagna antalet lediga bostads
lägenheter i relation till samtliga, befinnes den därigenom erhållna allmänna 
ledighetsprocenten utgöra Os, vilket tyder på bostadsbrist, enär detta saldo 
av til lgång och efterfrågan på bostadsmarknaden normalt plägar anses böra 
utgöra 2 à 3 % 

Av tab. E framgår, a t t sistnämnda tal överskrides blott å 5 orter, näm
ligen Fässberg, Lilla Edet, Avesta,. Vilhelmina och Kiruna. I fråga om Vil
helmina torde möjligen bland ett tiotal såsom outhyrda rapporterade lägen
heter medtagits en eller annan av de för Lappmarkens kyrkoplatser karak
teristiska, endast tidvis bebodda kyrkstugorna.1 De fyra andra orterna med 
god bostadstillgång utgjordes av utpräglade industrisamhällen, varest de 
redan vid tidpunkten för bostadsräkningen försämrade konjunkturerna med
fört inskränkning inom respektive huvudindustrier och därmed ledigblivandet 
av ett icke ringa antal arbetarbostäder. À övriga bostadsräkningaorter rådde 
mer eller mindre utpräglad bostadsbrist, vilken var, om icke reellt så formellt, 
mest utpräglad å de 6 orterna Gårda, Lidköping, Morastrand, Skönsberg, 
Gångviken och Kramfors, där vid bostadsräkningen inga som helst lediga 
bostäder kunnat uppgivas. Bostadsbristen var särskilt framträdande i landets 
båda största städer, ty enligt de kommunala bostadsräkningarna utgjorde 
antalet outhyrda bostadslägenheter den 31 december 1920 i Stockholm O-o7 K 
(hela staden) och i Göteborg 0o6 %. 

De outhyrda lägenheterna giva, som förut anförts, i viss mån en bild av 
bostadsmarknadens läge, men då detta ständigt skiftar, utgör »ledighets-

1 I alla de fall, där sä med stöd av tillgängliga uppgifter varit möjligt, hava emellertid dylika 
kyrkstngor i tab. 2 redovisats bland icke permanenta bostäder (kol. 6). 
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procenten» en bland de bostadsstatistiska uppgifter, som hastigast föråldras och 
för bevarande av aktualitet kräva fortlöpande revision. Med hänsyn här
till har Stockholms stads statistiska kontor gått i författning om att verk
ställa årliga beräkningar av bostadstillgången. Resultaten av denna statistik, 
som inom ramen av några år belyser utvecklingen från relativt god bostads
tillgång till utpräglad bostadsbrist, återgivas här nedan beträffande »gamla» 
Stockholm : 

Den 31 dec. 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 

Outhyrda bostadslägenheter i % av samtliga . . . 322 1-D3 0'20 OOG 0-04 0'04 O02 

I betraktande av de snabba och tvära förändringar i bostadstillgången, 
varom dessa siffror bära vittne, måste det anses eftersträvansvärt a t t er
hålla årliga räkningar av lediga bostäder även i övriga, större städer i vårt 
land. Det må emellertid framhållas, a t t kännedom om antalet outhyrda 
lägenheter icke innebär någon fullständig överblick över bostadsmarknadens 

Tab. P. Bostadslägenheterna landsdelsvis fördelade efter upplåtelseformer. 
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läge. Uppgifter saknas nämligen om de bostäder, som för ögonblicket äro 
uthyrda, men vilka bliva lediga vid en viss tidpunkt, t. ex. vid slutet av 
kvartalet. Jus t denna bostadskategori utövar synnerligen stort inflytande 
på bostadsmarknaden, men att skaffa kännedom härom är endast möjligt 
genom att centralisera utbud och efterfrågan hos en på anmälningsplikt stödd 
kommunal bostadsförmedling. Obligatorisk sådan genomfördes också i vårt 
land i princip genom 1917 års hyresstegringslag, men dess genomförande 
mötte stora praktiska svårigheter. I den mån dessa kunnat övervinnas, blev 
det möjligt a t t på grundval av bostadsförmedlingskontorens rapporter över 
lediga bostäder och hyressökande upprätta en »bostadsbarometer», som utgjorde 
et t komplement till den direkta räkningen av obebodda lägenheter.1 

Upplåtelseformer inom olika ortsgrupper och stadsdelar. Sedan sålunda en redo
görelse lämnats för de särskilda orternas bostadssociala karaktär, i den mån 
denna kan belysas genom lägenheternas upplåtelseformer, synes det vara 
lämpligt a t t närmare granska, huru dessa förhållanden gestalta sig inom 
olika l a n d s d e l a r samt för g r u p p e r av större och mindre o r t e r . En sam
manfattande översikt häröver lämnas i tab. F , där bostadsräkningsorternas 
lägenheter fördelats efter upplåtelseformer. 

I tabellen framträder klart, a t t ju större en ort blir, desto mera ökas i 
stort sett hyreslägenheterna och minskas bostäderna i egna hus. Däremot 
gör sig en sådan inverkan mindre gällande med avseende på de fritt upp
låtna och de outhyrda lägenheterna, vilkas frekvens i huvudsak betingas av 
andra, delvis ovan berörda faktorer. 

Samma tendens framgår av nedanstående översikt, vilken emellertid även 
visar differentieringen i förevarande avseende inom olika bebyggelsezoner, 
varvid med A betecknats stadsområdet i dess helhet, med B stadens centra
lare delar och med C ytterområdet. 

Härav framgår, hurusom hyreslägenheterna dominera inom städernas centra
lare delar, medan de egna hemmen kraftigt ökas i antal ut emot periferien. Det-

1 Se härom de redogörelser för hyresnämndernas verksamhet, som lämnats i Sociala Medde
landen, ârg. 1918 sid. 761, 1919 sid. 933, 1920 sid. 1106, 1922 sid. 3, 1923 sid. 183,1924 sid. 100. 
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samma gäller även för Stockholm och Göteborg, ty enligt 1920 års kommu
nala bostadsräkningar utgjorde procentuella antalet uthyrda lägenheter i det 
gamla stadsområdet resp. 88'6 och 92'4, men i de vid denna tid inkorpore
rade delarna av förstadsområdet (Brännkyrka och Bromma, resp. Lundby) 
72-4, resp. 83-4 ?.'. Omvänt steg antalet av ägaren begagnade bostäder från 
resp. 4-9 och 6'8 %' i den inre staden till resp. 17-9 och 17-2 % i nämnda 
ytterområden. 

c. Bostadslägenheternas huvudtyper. 

Olika storleksklasser av lägenheter. Av de undersökta orternas 260 867 bostads
lägenheter utgjordes, såsom av tab. 2, kol. 11—24 framgår, 14 552 eller 5-6 % 
av 1 kök utan rum, 15 120 eller 5'8 K av 1 rum utan kök, 2 910 eller I i °° 
av 2 eller flera rum utan kök, 2 319 eller O-9 •„ av 1 eller flera rum med del 
i kök, 102 651 eller 39'3 °'„ av ett rum och kök, 67 461 eller 25'9 y av 2 rum 
och kök, 27 255 eller 10'4 K av 3 rum och kök, 11 882 eller 4e \ av 4 rum och 
kök, 7 258 eller 2-8 % av 5 rum och kök, 4 464 eller 1·7 % av 6 rum och kök, 
2 514 eller To % av 7 rum och kök, 1166 eller 0-4 % av 8 rum och kök, 591 
eller O2 % av 9 rum och kök samt 724 eller 0-3 fi av 10 eller flera rum 
och kök. 

Huru bostadsbeståndet å de särskilda o r t e r n a fördelade sig på angivna 
lägenhetstyper, framgår jämväl av tab. 2 ävensom av tab. Gr, varest de ab
soluta talen i förstnämnda tabell omräknats i relativa och de talrika lägen
hetskategorierna sammanförts till fyra huvudtyper. 

Kategorien enkelkök, enkelrum m. m. utgör en samlingsgrupp, i vilken ingå 
å ena sidan enkelrum, dubbletter och dylika rum utan fast matlagningsanord
ning, vilka under vanliga förhållanden huvudsakligen bebos av ensamma 
personer, å den andra enkelkök och rum med del i kök, vilka ofta inrymma 
familjehushåll. Sistnämnda bostadskategorier, som ur social synpunkt i regel 
måste anses mindervärdiga såsom familjebostäder, spela numera visserligen 
en jämförelsevis ringa roll mot för några årtionden sedan, då särskilt 
spisrummet synes hava utgjort den normala familjebostaden för en bety
dande del av mellersta och norra Sveriges arbetarbefolkning. 

Emellertid äro allt fortfarande dessa bostadskategorier av rätt stor bety
delse på vissa orter, såsom framgår av följande på tab. 2, kol. 11 och 14, 
grundade översikt: 

Ser man först på de 21 orter, där lägenheterna i mera avsevärd utsträck
ning (10 °,c och däröver) voro inskränkta till det minimum av bostadsutrymme, 
som utgöres av e t t enda r u m med spis, bestå dessa av Fässberg, Norrkö-
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Tab. G. Bostadslägenheterna fördelade efter huvudtyper. 
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ping, Kopparberg, Eskilstuna, Avesta och Karlstad jämte samtliga bostads
räkningsorter i de fem norrländska länen utom Östersund och Boden. Grup
pen utgöres således huvudsakligen av orter, där smålägenheterna till väsent
lig del fått sin prägel av de mellansvenska järnbrukens och de nordsvenska 
sågverkens äldre arbetarbostadstyp. För Norrköpings vidkommande torde 
förhållandet betingas av bostadsbehovet för de talrika ensamma kvinnor, som 
arbeta inom stadens huvudindustri, textilfabrikationen. 

Förekomsten av i första hand uthyrda d e l k ö k s l ä g e n h e t e r är däremot 
mera präglad av tillfälliga lokala förhållanden. Talrikt företrädd är denna 
bostadstyp icke å någon av de undersökta orterna, och av nämnvärd bety
delse för bostadsförhållandenas gestaltning kan den knappast anses vara 
annat än i de 4 samhällen, där dylika lägenheter utgöra 5 % av bostads
beståndet och däröver, nämligen Oskarshamn och Nybro i Småland samt 
Karlshamn och Karlskrona i Blekinge. Liksom förhållandet är i vissa norska 
och finska städer (särskilt Stavanger och Tammerfors), där relativt många 
smålägenheter hava gemensamhetskök, torde även å angivna svenska orter 
denna lägenhetsform sammanhänga med förekomsten av vissa säregna typer 
av arbetarbostadshus. 

Lämnas angivna differenser inom gruppen å sido och undersökes närmare 
frekvensen av enkelkök, enkelrum o. d. inom hela undersökningsområdet, er-
hålles följande resultat: 

Av de 18 orterna med över 20 % dylika lägenheter äro ej mindre än 15 
belägna i norra Sverige, nämligen städerna Sundsvall, Söderhamn, Ludvika, 
Härnösand, Boden och Luleå, de lappländska gruvorterna Malmberget och 
Kiruna, sågverkssamhällena Skönsberg, Gångviken, Skönsmon, Skön och 
Kramfors samt municipalsamhällena Vilhelmina och Hornsberg. De orter 
inom andra delar av landet, som tillhöra denna kategori, äro städerna Norr
köping och Uppsala samt industrisamhället Kopparberg. Nämnas kan i 
detta samband, at t i Stockholm och Göteborg förevarande grupp innefattar 
resp. 16-6 och 10p6 % av bostadsbeståndet, varav enbart enkelrummen upp
taga resp. 13 i och 8-6 ?.. 

övergår man därefter till den lägenhetskategori, vilken numera i vårt land 
vanligen betecknas såsom typen för en enkel arbetarbostad, nämligen lägen
heten om 1 r u m och kök, kan dess frekvens åskådliggöras som följer: 

De 16 samhällen, där hälften och däröver av bostadsbeståndet represente
rar denna typ, utgöras företrädesvis av orter i östra och västra Sverige, 
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vilka hysa en talrik arbetarbefolkning, såsom vissa av Stockholms och Gö
teborgs förstäder, industriorter såsom Oxelösund, Eskilstuna, Västerås m. fl., 
vartill i norra Sverige komma bl. a. Avesta och Gävle. Anmärkas kan, att 
medan för Stockholm procenttalet 1 rum och köks-lägenheter utgör 32-6, 
stiger det för Göteborg till ej mindre än 51?.. 

A vissa orter i sydligare delen av vårt land intages 1 rum och köks-lä
genhetens plats som normal familjebostad för arbetare av lägenhetstypen 
2 r u m och kök, vars utbredning åskådliggöres av följande tablå: 

De 16 samhällen, där 2 rum och köks-lägenheterna utgöra o5 % och däröver 
av samtliga, äro på ett undantag när (Mjölby) belägna i Småland (med 
öarna), Blekinge och Skåne. Bland dem märkas städerna Trälleborg, Eslöv, 
Nässjö, Kalmar och Hälsingborg. Stockholm uppnår 24-o och Göteborg 18-3 %. 

Sammanfattas till en gemensam grupp samtliga s m å l ä g e n h e t e r t. o. m. 
2 rum och kök, vilka utgöra bostäderna för det övervägande flertalet av ar
betare och andra mindre bemedlade, giva siffrorna för denna grupps relativa 
andel av bostadsbeståndet ett ganska gott uttryck för vederbörande orters 
mer eller mindre utpräglade egenskap av arbetarsamhällen. Mer än 90 % 
smålägenheter uppvisa de 13 orterna Skönsberg, Hagalund, Nya Huvudsta, 
Lunden, Malmberget, Gårda, Kiruna, Oxelösund, Skönsmon, Gångviken, Vil
helmina, Krokslätt och Avesta, sålunda utpräglade industriorter och arbetar
förstäder. Me l l an 80 och 90 % räkna 28 övervägande fabrikssamhällen, 
bl. a. Eskilstuna, Huskvarna, Mölndal, Norrköping och Tidaholm. Till denna 
kategori är även Göteborg at t hänföra. I gruppen med en smålägenhets
procent av 70—80 falla 33 bostadsräkningsorter samt därjämte Stockholm 
och i kategorien 60—70 % 13 stadssamhällen. M i n d r e än 60 % små
lägenheter räkna blott de båda orterna Kristianstad (59-1 °„) och Lidingö 
(59-8 %). 

Av de 15 samhällen, där de s t ö r r e l ä g e n h e t e r n a sålunda utgöra minst 
30 <"«, kunna några, såsom stockholmsförstäderna Lidingö och Råsunda samt 
ämbetsmanna- och militärstaden Kristianstad, karakteriseras såsom över
vägande bostadsorter för mera bemedlade, men gruppens flertal utgöres av 
smärre stadssamhällen, där på grund av talrikare egnahemslägenheter och 
billigare hyror jämväl den stora massan mindre bemedlade familjer kan 
komma i åtnjutande av ett relativt stort bostadsutrymme. 

I övrigt belyses omfattningen och betydelsen av kategorien 3 r u m och 
kök och d ä r ö v e r å de särskilda orterna genom följande översikt: 

För Stockholm blir jämförelsetalet 26s % och för Göteborg 19-s %. 
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Lägenhetstyper inom olika landsdelar och stadsdelar. I syfte att giva en sam
manfattande bild av de särskilda lägenhetstypernas frekvens och betydelse 
inom större geografiska områden har utarbetats tab. H, varest bostadsräk
ningsorterna fördelats på olika landsdelar och ortsgrupper. För att giva ett 

Tab. H. De undersökta bostadslägenheterna, landsdelsvis fördelade efter 
huvudtyper. 

sammanfattande uttryck för bostädernas genomsnittsstorlek, har i denna ta
bells sista kolumn beräknats medelantalet r u m , varmed avses samma begrepp 
som med den gamla, ehuru efter centraluppvärmningens allmänna införande 
skäligen meningslösa benämningen »eldstad», sålunda boningsrum och kök. 
I medeltal för samtliga bostadsräkningsorter komma per lägenhet 2-8 rum, 
varför sålunda genomsnittslägenheten skulle utgöra något mindre än 2 rum 
och kök. Riktas uppmärksamheten på de särskilda ortsgrupperna, synas 
bostäderna i orterna med 5 000—10 000 inv. i allmänhet vara något rymligare 
än lägenheterna i såväl större städer och förstadsorter till sådana som i de 
mindre samhällena. Inom alla fyra ortskategorierna utmärker sig i regel 
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Sydsverige för de rymligaste och Nordsverige lör de trängsta bostäderna. 
I södra Sverige samt delvis Småland och öarna får bostadsbeståndet sin 
prägel av lägenheterna om 2 rum och kök, vilka, som nämnts, å många 
orter i dessa trakter utgöra huvudtypen av de mindre bemedlade klassernas 
bostäder och därför innefatta 32—36 % av hela bostadsbeståndet mot 17—25 y 
i övriga landsdelar. I östra och västra Sverige dominera däremot lägen
heterna om 1 rum och kök, vilka där utgöra resp. 47 och 43 %' av samtliga. 
Dessa äro även talrika i norra Sverige (44 >), där dock vid sidan av dem 
enrumslägenheterna hava stor betydelse (21 % mot 7—16 % i övriga lands
delar), vilket, som förut nämnts, beror därpå, a t t å vissa orter i de nordliga 
delarna av vårt land arbetarbefolkningen fortfarande i betydande utsträck
ning är hänvisad att som familjebostad använda det minimum av bostads
utrymme, som betecknas av ett enda rum med spis. 

Bostadslägenheternas rumsantal och sammansättning bestämmes sålunda i 
huvudsak av de förhärskande bostadstyperna i olika landsdelar och har därför 
föga sammanhang med de olika storleksklasserna av orter och deras karak
teristiska hustyper. Detta framgår av följande tabell, som även framställer 
lägenhetsfördelningen inom olika bebyggelsezoner av större städer (A = hela 
stadsområdet, B = stadskärnan, C = ytterområdet): 

Följer man den nedersta sifferraden, befinnas bostäderna i städernas ytter
område i genomsnitt vara något mindre än i de centrala delarna. Förklaring 
härtill ge delvis de ovanför stående fördelningstalen, vilka häntyda på at t 
inom stadskärnan förefinnas såväl talrika större våningar som mänga enkel
rum, enkelkök o. d., medan stadsperiferien ofta får sin prägel av egnahems
lägenheterna på 2 eller 3 rum och kök. 

Upplâtelseform och storleksfördelning. Av intresse är jämväl att undersöka, 
i vad mån bostadslägenheternas storleksfördelning växlar med hänsyn till 
upplåtelseformen. En på grundval av de i manuskript föreliggande arbets-
tabellerna verkställd uppdelning av bostadslägenheterna efter denna kom-
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Tab. I. De undersökta bostadslägenheterna, landsdelsvis fördelade efter 
upplåtelseformer. 

binerade synpunkt lämnas för olika landsdelar i tab. I. Med avseende på 
undersökningsområdet i dess helhet kunna dessa uppgifter sammanfattas som 
folier: 

Härav framgår, a t t de av ägaren begagnade lägenheterna förete en väsent
ligt annan sammansättning än de fritt upplåtna och de uthyrda, bland vilka 
smålägenheterna helt dominera. De fåtaliga outhyrda lägenheterna överens
stämma i fråga om storleksfördelningen rät t nära med de uthyrda, ehuru 
bland de förstnämnda de mindre lägenheterna äro något sparsammare och de 
större något talrikare representerade. 
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d. Bostadslägenheternas beskaffenhet. 

Bostadskvalitetens faktorer. I det föregående har redogjorts för bostadslägen
heternas fördelning efter upplåtelseformer och storleksklasser och i samband 
därmed angivits, i vad mån de särskilda bostadsräkningsorterna förete gynn
samma eller ogynnsamma bostadsförhållanden med hänsyn till den större 
eller mindre frekvensen av â ena sidan egna hem och hyreslägenheter, å den 
andra en- och flerrummiga bostadstyper. Det må emellertid betonas, att an
givna faktorer endast delvis betinga bostadsvillkorens mer eller mindre för
delaktiga gestaltning inom ett samhälle, enär denna i väsentlig mån beror 
på lägenheternas beskaffenhet. Denna betingas i sin ordning av en mängd 
växlande och olikartade egenskaper hos de särskilda lägenheterna, dels y t t r e , 
såsom läget inom olika stadsdelar, i hus av skilda arter och kvaliteter, i 
olika våningsplan e tc , dels i n r e , nämligen rummens dimensioner och belys-
mngsförhållanden, lägenheternas utrustning med bekvämligheter och »fasta 
tillbehör» m. m. Det ligger dock i sakens natur, att en redogörelse för de 
mångskiftande förhållanden, som tillsammantagna bestämma bostädernas kva
litet, i huvudsak måste anses falla utom ramen för en summarisk bostads
räkning och böra överlämnas åt lokal- och specialstatistik av den typ, som 
företrädes genom de i samband med 1912—14 års allmänna bostadsräkning 
utarbetade bostadsstatistiska lokalmonogranerna och de dessa kompletterande, 
än mera i detalj gående beskrivningarna av de mindre bemedlades bostads
förhållanden i vissa städer.1 

Enär det likväl måste anses vara av betydelse a t t sammanföra de spridda 
drag, som i förevarande undersökning kunnat inhämtas till belysning av 
bostadskvaliteten å olika orter, skall på grundval av tillgängligt material 
i det följande meddelas en kortfattad översikt över bostäderna ur kvalitativ 
synpunkt. 

Stadsdclslägets betydelse. Vad först beträffar bostädernas y t t re egenskaper 
har särskilt uppmärksamheten r iktats på deras läge i olika stadsdelar. Så
lunda har i föregående kapitel med avseende på vissa större städer åtskill
nad gjorts mellan den inre, mera slutet bebyggda stadskärnan och ytterom
rådet med dess öppnare byggnadssätt, ävensom undersökts den växelverkan, 
som råder mellan dessa förhållanden å ena sidan samt hus- och lägenhets
typerna å den andra. Dylika sammanfattningssiffror bliva emellertid med 
nödvändighet rätt abstrakta, men må det framhållas, at t såväl förevarande 
bostadsräkning (särskilt tab. 1 och 2) som motsvarade kommunala bostads
räkningar för Stockholm och Göteborg möjliggöra ett närmare inträngande i 
och studium av de konkreta byggnads- och bostadsförhållandena inom de 
olika orternas särskilda stadsdelar. Härvid är det särskilt för de största 
städernas vidkommande av betydelse at t skilja mellan å ena sidan city- och 
utkantsdistrikt, å den andra arbetarkvarter och bostadsområden för de mera 
bemedlade. 

1 Undersökningar rörande de mindre bemedlades bostadsförhållanden i vissa svenska städer 
(Norrköping, Jönköping, Sundsvall). I—III. 
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Den storstadsföreteelse, som benämnes citybildning och innebär stadskär
nans avfolkning och ombildning till affärscentrum genom bostadslägenheter
nas successiva omvandling till butiks-, kontors- och lagerlokaler o. d., har i 
flera årtionden kunnat konstateras beträffande vissa delar av Stockholm 
(Storkyrko-, Klara och Jakobs församlingar) och på senare tid även i fråga 
om Göteborg (Nord- och Sydstaden). Enär emellertid angivna omvandling 
företrädesvis drabbar huvudgatorna med deras större lägenheter, medan 
sidogatornas småbostäder ofta lämnas å sido, samt dessutom de mera bemed
lade i stigande utsträckning draga sig ifrån affärsområdets oro och buller, 
utesluter citybildningen ingalunda, a t t i dess brännpunkt kunna kvarstå 
utpräglade arbetarkvarter. Sålunda utgjordes år 1020 av Stockholms stor
kyrkoförsamlings samtliga lägenheter endast 579 ». av bostadslägenheter, 
men av dessa voro 74-7 % smålägenheter (t. o. m. 2 rum och kök), medan 
motsvarande procenttal för exempelvis Oskars församling uppgick till 88-9 
resp. 48·4. I Göteborgs Nord- och Sydstad utgjorde smålägenhetsprocenten 
resp. 71-2 och 66·6, medan den i 13 och 14 rotarna var blott 39-o och i Lan-
dala steg till 95-4. 

Vår tredje stad, Malmö, synes ännu i huvudsak hava bevarat den äldre 
stadstypen, där stadskärnan utgör på en gång affärscentrum och bostads
område för de mera bemedlade. Vid 1920 års bostadsräkning utgjorde i 
Gamla staden procentuella antalet kombinerade bostads- och affärslägenheter 
10'5 % (mot 5 s °o i medeltal för övriga stadsdelar), vilket häntyder på åt
minstone t re gånger så många rena affärslägenheter. Smålägenheternas rela
tiva andel av bostadslägenheterna var i förstnämnda stadsdel GV» °„, medan 
ytterligheterna företräddes av den övervägande villabebyggda Pildamms-
staden med 53-6 % och arbetarförstaden Södervärn med 9-1's v Vad nu sagts 
om Malmö gäller även, såsom av tab. 2 närmare framgår, om övriga i detta 
avseende undersökta större städer, i den mån man inom dem kunnat urskilja 
i bostadssocialt avseende inbördes enhetliga och utåt avgränsade stadsdelar 
(bl. a. utpräglade, centralt belägna arbetarstadsdelar i Hälsingborg och Lund), 
medan inom smärre städer och orter små och stora lägenheter i allmänhet 
förekomma sida vid sida över hela området i tämligen likformig fördelning. 

Framhållas må i detta sammanhang, att man i de svenska städerna, på 
grund av deras bebyggelse med övervägande större hus ej sällan försedda 
med gårdshus, bebodda av socialt delvis heterogena invånare, i regel icke 
kan urskilja lika utpräglade arbetarstadsdelar och arbetargator som i län
der, där enfamiljshuset utgör den huvudsakliga bostadstypen jämväl i stä
derna. Motsvarigheter till en så långt driven social differentiering i bostads
hänseende finner man i vårt land egentligen blott i storstädernas omgiv
ningar, varest möta å ena sidan så gott som uteslutande av mera bemedlade 
bebodda villastäder, å den andra förstadssamhällen till stor del befolkade av 
sådana ekonomiskt svaga befolkningselement, vilka under kampen för till
varon drivits ut mot storstadens periferi. Exempel härpå giva de undersökta 
förstadssamhällena utanför Stockholm, ty medan Lidingö endast räknar 
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Tab. J. Bostadslägenheterna fördelade efter belägenhet i olika hustyper. 
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59-8 °, smålägenheter, stiger jämförelsetalet för Sundbyberg till Sir:, för 
Nya Huvudsta till 95-o och för Hagalund till 96-1 ?.. 

Lägenheter i en- och flerfamiljshus. Förutom av läget inom orten bestämmes 
en lägenhets värde ur bostadssynpunkt genom arten och beskaffenheten av 
det hus, i vilken den är belägen. Man kan ur denna synpunkt skilja mellan 
bostäder i enfamiljshus och i flerfamiljshus, i stenhus och i trähus, i gatuhus, 
i gårdshus och i fristående hus, i äldre och i nyare byggnader o. s. v. I 
förevarande undersökning har man emellertid måst avstå från det tidsödan
de arbetet att genom sammanställning av å ena sidan husens, å den andra 
lägenheternas egenskaper undersöka, i vad mån de senare kunna betingas 
av de förra. Framhållas må dock, att angivna sammanhang ofta kan indi
rekt utläsas ur de uppgifter, som meddelats om å ena sidan boningshusens, 
å den andra bostadslägenheternas art och beskaffenhet. 

I ett härvidlag betydelsefullt avseende, nämligen bostädernas belägenhet i 
e n f a m i l j s h u s eller i a n d r a hus , lämnas för samtliga bostadsräkningsorter 
i tab. J vissa, ur de i manuskript föreliggande arbetstabellerna hämtade upp
gifter, vilka jämväl fullständiga motsvarande data i tab. B. 

Tab. J belyser till fullo den förhållandevis obetydliga roll enfamiljshuset 
spelar i de svenska stadssamhällena och särskilt för dessas mindre bemedlade 
befolkning. Av samtliga 260 867 bostadslägenheter utgöra ej mindre än 
238 440 eller 91·4 °i delar av hus, medan endast 22 427 eller 8-e % upptaga 
hela bostadshus.1 Av de ensamma smålägenheterna (t. o. m. 2 rum och kök) 
äro fyra femtedelar belägna i för en familj avsedda bostadshus och en femte
del i ämbets-, anstalts-, fabriks- o. d. byggnader, medan för de större lägen
heterna relationen är resp. nio tiondelar och en tiondel. 

Ligger sålunda i genomsnitt för orterna tillsammantagna blott var elvte 
bostadslägenhet och var femtonde smålägenhet i ett hus för sig, ställer sig 
detta förhållande ganska växlande i de särskilda samhällena. H ö g s t a antalet 
smålägenheter i enfamiljshus uppvisa Lilla Edet med 31-2 °», Sala med 25'T %, 
Trälleborg med 25'o % Mjölby med 22-3 %, Kramfors med 22-1 ?0, Fässberg 
med 20'9 %, Höganäs med 20-- %, Visby med 18-3 % Köping med 18'o \ 
Värnamo med 16-o %, Luleå med 15-T % och Malmberget med 15'6 v Ser 
man på de större lägenheterna, står Fässberg främst med 65-7 °'„ och där
efter Lidingö med 62'9 %, Höganäs med 56-3 % och Lilla Edet med 51-7 %. 
De relativt f å t a l i g a s t e smålägenheterna i enfamiljshus räkna Råsunda 
(0-2 %), Lunden (0-5 %), Grårda (0-6 %), Hagalund (l-i %), Sundbyberg (1-a %), 
Oxelösund (W %), Karlshamn (1-7 %), Uppsala, Katrineholm och Nya Huvud
sta (1·8 ?») samt Malmö (2-i °i). Även vid motsvarande uppdelning av de större 
lägenheterna intages den sista platsen av Råsunda (nu med procenttalet 3a %), 
närmast följt av Uppsala (5-6 %), Växjö (6-7 %), Östersund (7-6 %) och Öre
bro (8-3 %). 

1 Bland de förstnämnda äro härvid inräknade de 4 030 (1·5 %) bostadslägenheter, som finnas in
byggda i större affärs-, fabriks- o. d. byggnader. — Anmärkas må. att de i tab. 1, kol. 15, före
kommande talen avse hela antalet enfamiljshus, även sådana med blandade lägenheter, varigenom 
antalet hus med en lägenhet kommer att skilja sig något från motsvarande i tab. J, som endast 
avser rena bostadslägenheter. 
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Bostadslägenheternas fördelning på enfamiljshus och flerfamiljshus företer 
i regel helt olika relationstal för städernas centralare delar och ytterområden. 
En översikt härav lämnas i nedanstående tablå, som ortsgruppsvis och med 
uppdelning av bostadslägenheterna på smålägenheter och större lägenheter 
visar det relativa antalet lägenheter i enfamiljshus inom å ena sidan hela 
staden (A), â den andra inre staden (B) och ytterområdet (C): 

Vad beträffar s m å l ä g e n h e t e r n a , är bland dessa det ringa antalet egna 
hem i det inre av våra större städer påfallande. Som exempel må nämnas 
Norrköping med endast 0-4 % av smålägenheterna belägna i enfamiljshus, 
Malmö med Os ji samt Hälsingborg och Örebro med I i %. Jämförelsevis 
vanliga äro däremot smålägenheter under eget tak inom det egentliga stads-
området i Visby ( 1 3 T ?,), Luleå (12-9 %), Falun (12-- %) och Trälleborg (12-6 %). 
Tablån visar, att ju mindre stadens invånarantal är, desto talrikare bliva i 
regel lägenheterna i enfamiljshus och desto mindre skillnaden mellan ifråga
varande relationstal för den egentliga staden och för ytterområdet. Erinras 
må emellertid i detta samband om, a t t den efter hyreslägenhetsförhållanden 
ti l lskurna övergränsen för smålägenheter (t. o. m. 2 rum och kök) är allt
för snäv, när det gäller egna hem, t y otvivelaktigt är inom denna kategori 
eu egnahemsstuga av gängse typ med ett rum och kök på nedre botten och 
ett par små rum en trappa upp ur byggnadsteknisk och social synpunkt 
a t t anse som en småfolksbostad. Här hava emellertid dylika småhus för 
likformighetens skull måst inräknas bland de s t ö r r e l ä g e n h e t e r n a . För 
dessa bliva procenttalen jämnare inom de olika ortsgrupperna, men beträf
fande de särskilda orterna föreligga betydande variationer. Minsta antalet 
större lägenheter i enfamiljshus inom det egentliga stadsområdet visa Norr
köping (2'4 ?.), Malmö (2-9 %), Jönköping (3-9 %) och Växjö (4o %'), medan 
däremot den motsatta ytterligheten representeras av Trälleborg (35-4 %), 
Visby (23-6 %), Köping (22-1 %), Västervik (20-6 %) och Falun (19-9 »»). Ser 
man på ytterområdena, uppvisa några mindre och medelstora städer jäm
förelsevis låga relationstal för större egnahemslägenheter, t. ex. Växjö 14-s %, 
Härnösand 17-4 %, Nässjö 23-6 ?„, Karlskrona 23-9 % och Umeå 28-6 ;., bero
ende bl. a. på tvåfamiljshusets stora betydelse å dessa orter. I et t flertal 
samhällen ligger emellertid uållaprocenten» betydligt högre och uppnår i 
Trälleborg ö'0"6 °», i Skövde 79-2 % och i Köping 78·o %. 
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Tab. K. Förekomsten av vissa bekvämligheter å bostadsräkningsorterna. 
a — samtliga bostadslägenheter, b = smålägenheter (t. o. m. 2 rum och kök). 
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Tab. K (forts.). Förekomsten av vissa bekvämligheter å bostadsräkningsorterna. 
a = samtliga bostadslägenheter, b = smålägenheter (t. o. m. 2 rum och kök). 
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Rummens antal och storlek. Övergår man därefter till bostädernas inre 
egenskaper, må uppmärksamheten först riktas på de rum och lokaler, vilka 
ingå i bostäderna. I detta avseende upplyser tab. 1 (kol. 31—32), att i 
bostadsräkningsorternas samtliga lägenheter förefunnos, förutom vissa butiks-, 
kontors-, verkstads- o. d. rum för lägenhetsinnehavarens näringsdrift m. m., 
551 687 boningsrum och 258 020 kök, sålunda tillhopa 809 707 rum eller »eld
städer». Med boningsrum förstås rum, som stadigvarande användas till bostad; 
dock redovisas kök •— i motsats till rum med spiselkakehign — alltid så
som sådant, även när det, som vanligt är i smålägenheter, användes till sov
rum. 

Möjliggör sålunda bostadsräkningsmaterialet en redovisning av bostads
rummens antal, lämnar det däremot av naturliga skäl inga upplysningar om 
deras längd, bredd och höjd. I fråga om rummens dimensioner kunna dock 
vissa kompletterande upplysningar hämtas dels ur de av socialstyrelsen 
i samband med 1912—14 års bostadsräkning verkställda bostadsbeskriv
ningarna över städerna Norrköping, Jönköping och Sundsvall, dels ur de 
efter växlande grunder utförda undersökningar, som i regel på kommunalt 
initiativ under det senaste årtiondet föranstaltats i vissa andra städer. I den 
mån det varit möjligt att under enhetliga synpunkter sammanfatta de i 
dessa undersökningar meddelade uppgifterna rörande bostadslägenheternas 
och rummens faktiska storleksförhållanden, hava resultaten meddelats i den 
allmänna redogörelsen för 1912—14 års undersökning (sid. 115* ff.). 

Lägenheternas utrustning med vissa bekvämligheter. Jämte det en bostad skall 
erbjuda visst minimum av utrymme, fordras för att den skall anses som full
god, förefintligheten av nödiga bekvämligheter. Huru härmed förhåller sig 
i de undersökta lägenheterna, framgår av tab. 2, kol. 27—31, samt av den 
därpå grundade tab. K, vari sammanställts vid bostadsräkningen inhämtade 
uppgifter om vissa slag av »fasta tillbehör», ortsvis redovisade såväl be
träffande samtliga bostadslägenheter som särskilt för smålägenheterna. 

Härav framgår, att av samtliga 260 867 bostadslägenheter 111516 eller 
42É7 % voro försedda med tambur, 11 781 eller 4'5 % med bad- eller duschrum 
och 11 890 eller 4e °. med centraluppvärmning, medan i 87 973 eller 33-7 y 
hade inletts kokgas och i 218 308 eller 83-7 % elektriskt ljus. Tagas små
lägenheterna för sig, befinnas dessa vara skäligen vanlottade i fråga om 
tambur, badrum och centraluppvärmning, medan skillnaden beträffande kok
gas och elektriskt ljus är jämförelsevis obetydlig. 

En bild av samma förhållanden från en annan sida ger tab. L, som orts-
gruppsvis redovisar förekomsten av dylika bekvämligheter såväl inom sam
hällenas centralare delar som inom ytterområdena. Tabellen utvisar, a t t 
relativa antalet lägenheter med t a m b u r sjunker ganska regelbundet både 
när man går från större t i l l mindre orter och när man övergår från det 
egentliga stadsomrâdet till ytterområdet i samma stad. Tydligen förefinnes 
uti de sistnämnda områdenas smärre hustyper icke så ofta egentliga tam
burer utan i de äldre blott förstuga eller vindfång, i de nyare däremot s. k. 
hall. Ser man särskilt på de mindre orterna (utan stadsdelsindelning), be-
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Tab. L. Förekomsten av vissa bekvämligheter inom. olika ortsgrupper och 
bebyggelsezoner. 

A = hela staden, B = egentliga staden, C = ytterområdet. 

finnes hög tamburfrekvens även inom småbostadsgruppen förekomma i för
stadsorterna, men dessa få härvidlag sin prägel genom de invid Stockholm 
och Göteborg belägna samhällena. Ovanligt stort antal smålägenheter med 
tambur påträffas sålunda, såsom tab. K utvisar, i Råsunda (80-8 %), Sundby
berg, Lilla Alby, Nya Huvudsta och Lidingö omkring huvudstaden samt i 
Lunden och Gårda invid Göteborg. Anmärkningsvärt låg tamburfrekvens 
(under 15o >) visa däremot småbostäderna i sundsvallsförstäderna Gång
viken, Skönsmon och Skönsberg, men även i ett tiotal andra arbetarsam-
hällen, företrädesvis belägna i norra och mellersta Sverige. 

Bad- eller d u s c h r u m måste, som tab. K och L antyda, småfolket så gott 
som fullständigt undvara, då dylika endast i undantagsfall (O-s %) förekomma 
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i mindre lägenheter än 3 rum och kök. Denna hygieniskt betydelsefulla 
bekvämlighet har däremot kommit till allt allmännare användning i de större 
lägenheterna och förefanns vid bostadsräkningen i ungefär var femte sådan 
lägenhet. Inom de olika ortsgrupperna visar sig relativa antalet lägenheter 
med badrum liksom tamburfrekvensen avtaga med ortens folkmängd. Undan
tag göra även här förstadsorterna, som genom byggnadssätt och bostadsvanor 
närmare ansluta sig till respektive moderstäder än till de självständiga 
orterna med jämförlig folkmängd. 

Badrumsfrekvensen å de särskilda orterna synes enligt tab. L stå i visst 
samband med den utsträckning, i vilken c e n t r a l u p p v ä r m n i n g förekommer 
i de undersökta lägenheterna. Denna bekvämlighet är ur bostadsstatistisk 
synpunkt förtjänt av uppmärksamhet särskilt av den anledningen, att därmed 
försedda lägenheter i hyresavseende i viss mån utgöra en grupp för sig. Av 
större betydelse är dock centraluppvärmningen egentligen för vissa storstä
der och för de mera bemedlades bostäder. Enligt 1920 års bostadsräkning 
uppgick sålunda i Stockholm antalet lägenheter med fullständig centralvärme 
til l 12-7 % av samtliga bostäder (i gamla staden 13-2 %). Centralvärmefrek
vensen var starkt stigande med lägenheternas rumsantal, ty medan den blott 
utgjorde 1·6 y i fråga om enkelkök och 5-5 % för 1 rum och kök, uppgick 
den till 26-i % i 6 rum och kök och 65-4 % i 15 o. 11. rum och kök. I Göteborg 
uppgingo enligt 1920 års kommunala bostadsräkning centralvärmelägenheterna 
till 8 s % av samtliga. För de orter, som berörts av de statliga bostadsräk
ningarna, utgör motsvarande jämförelsetal 4-6 %, om man ser på samtliga 
lägenheter, och 2-2 %, om hänsyn tages blott t i l l dem t. o. m. 2 rum och kök. 
Starkaste avvikelserna uppåt från dessa genomsnittstal förete stockholms
förstäderna Lidingö och Uåsunda, där centralvärmelägenheterna utgjorde 
resp. 25-5 och 15'4 % för samtliga bostäder samt resp. 7 - : och (ro »„ om man 
ser endast på smålägenheterna. Eljest är det blott Lund och Umeå, som 
uppnå 10 <-gränsen vad samtliga bostadslägenheter angår, medan i fråga om 
smålägenheter Boden med 7\3 % når den högsta siffran näst Lidingö. Alldeles 
utan centraluppvärmda hus voro Hagalund, Lunden, Skönsberg och Gång
viken samt i avsaknad av smålägenheter av denna art dessutom Oxelösund 
och Skön. 

Av större betydelse för de mindre bemedlades bostadsförhållanden i vårt 
land är användningen av k o k g a s och e l e k t r i s k t l jus , vilka bekvämligheter 
enligt bostadsuppgifterna i genomsnitt funnos i resp. c:a en tredjedel och 
fyra femtedelar av lägenheterna. Dessa uppgifter giva tillika ett kom
plement ur konsumentsynpunkt till de produktionsstatistiska uppgifter rö
rande belysnings- och vattenverk i städer och stadsliknande samhällen, 
som meddelas dels i kommerskollegii årliga industriberättelser, dels i 
svenska kommunaltekniska föreningens och svenska elektricitetsverksföre
ningens statistik. 

Beträffande förekomsten av dessa bekvämligheter råder den olikheten, a t t 
medan kokgas funnits a t t t i l lgå endast i de med gasverk försedda större 
städerna (och vissa förorter) och därför helt och hållet saknas i 47 små och 
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medelstora samhällen, är däremot, tack vare tillkomsten av landsomspän-
nande kraftverk och distributionsanläggningar, tillgången till elektriskt ljus 
numera relativt oberoende av orternas läge och storlek. Elektrisk belysning 
förefanns alltså å samtliga undersökta orter, om än dess lokala användning 
företedde rät t starka växlingar å olika platser. Vidare synes det elektriska 
ledningsnätet utgrena sig mot samhällenas utkanter betydligt tätare och 
snabbare än gasledningarna. För de stadsdelsindelade orterna utgör alltså 
relativa antalet lägenheter med kokgas i ytterområdena i medeltal ej ens 
hälften av motsvarande tal för egentliga staden, under det a t t motsvarande 
skillnad i fråga om elektriskt ljus är obetydlig (resp. 79·6 och 85-8 %). Av 
de särskilda orterna förete beträffande användningen av kokgas Landskrona, 
Ystad, Malmö och Råsunda de högsta talen, enär â dessa orter omkring tre 
fjärdedelar av samtliga lägenheter (och något färre av smålägenheterna) voro 
försedda med nämnda bekvämlighet. Elektrisk belysning förefanns i så gott 
som varje bostad i Härnösand (av samtliga lägenheter 98-i, av smålägen
heterna 97·8 %), Malmberget (97s resp. 97-7 %), Trollhättan (95-8 resp. 96-i %) 
och Arvika (95-o resp. 95-a %), men var relativt sparsamt förekommande i 
Gångviken (17-7 resp. 16-7 %), Trälleborg (52" resp. 45'7 %), Nybro (58s 
resp. 54-4 %) och Höganäs (59-8 resp. 64-2 %). 

3. De boende och bostäderna. 

a. De boendes antal och fördelning efter bostads-, hushålls- och yrkes
kategorier. 

Bostadsfolkmängden. Vid upprättande av en bostadsstatistik kan man an
tingen utgå från själva lägenheterna och undersöka dessas antal, storlek, be
skaffenhet, läge o. s. v., eller också kan till utgångspunkt tagas lägenheter
nas innehavare och undersökningen inriktas på boendeiorhållandena inom 
olika yrkesgrupper, inkomstklasser etc. Medan man i tidigare bostadsstati
stik uteslutande tillämpade det förra betraktelsesättet, har vid moderna bo
stadsstatistiska undersökningar den sistnämnda synpunkten tillerkänts allt 
större betydelse. För här ifrågavarande utredningar, vilka tillkommit i di
rekt syfte at t belysa den sociala bostadsfrågan, hava boendeförhållandena 
givetvis blivit ett huvudföremål. 

Hela den folkmängd, som vid tiden för bostadsräkningen uppgavs vara 
boende i de av densamma omfattade lägenheterna, uppgick, som förut (sid. 
31*) nämnts och jämväl framgår av tab. 3, kol. 2, till sammanlagt 1 053 919 
personer. Av dessa bodde 65 818 personer eller 6-2 % i »blandade» lägenhe
ter och 16 100 personer eller 1-5 % i anstaltslägenheter o. d. (kol. 3—5). Vid 
en undersökning av de normala boendeförhållandena böra dessa två befolk
ningsgrupper lämnas å sido och uppmärksamheten uteslutande riktas på bo
stadslägenheternas 972 001 invånare. 

De boendes fördelning efter npnlätelseformer. Fördelningen av sistnämnda be
folkningsgrupp på lägenheter av olika upplåtelseformer framgår av kol. 6—8 
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Tab. M. De boende fördelade efter lägenheternas upplåtelseformer och 
storlekstyper. 
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i tab. 3 och den därpå grundade tab. M, vilka även komplettera tab. 2 och 
E genom att lämna mot bostadstalen svarande boendesiffror. Inom samtliga 
bostadsräkningsorter bodde 186 109 personer eller 19-i % i av ägaren begag
nade samt 72 442 eller 7-5 % i fritt upplåtna och 713 450 eller 73"4 % i uthyrda 
bostadslägenheter. Procenttalen för de av ägaren begagnade lägenheterna 
ådagalägga, att dessa inhysa förhållandevis flera individer (19-1 %) än hushåll 
(16-9 %). Innebörden av denna avvikelse belyses närmare av följande tablå 
över genomsnittliga antalet boende i bostadslägenheter av olika huvudtyper: 

Det i medeltal avsevärt större boendeantalet i av ägaren begagnade lägen
heter bör ses i samband med det av tablån jämväl belysta förhållandet, at t 
antalet medlemmar per hushåll sakta men oavbrutet stiger med lägenhetens 
rumsantal, ävensom med den ovan (sid. 59*) påvisade omständigheten, att 
bland ägarelägenheterna de högre storleksgrupperna äro talrikare företrädda 
än inom övriga kategorier. Av de båda övriga lägenhetsgrupperna upptaga 
de uthyrda lägenheterna 73-4 °. av samtliga boende, emot 75o % av bostäderna 
(75-4 °,'o av begagnade dylika), under det att beträffande de fritt upplåtna 
lägenheterna boendetal och lägenhetstal ungefär motsvara varandra. 

Det funna medeltalet boende per lägenhet i samtliga lägenheter (o-?) visar 
sig vara så konstant, att vid fördelning på ortsgrupper några nämnvärda 
avvikelser förekomma endast beträffande förstadsorterna, där jämförelsetalet 
stiger till 4-o personer. För Stockholms stad var motsvarande tal 3-s, medan 
det för Göteborg uppgick till den relativt höga siffran 4-i personer per be
bodd lägenhet. 

Tabellerna giva vid handen, a t t den procentuella fördelningen på olika 
upplåtelseformer företer betydande avvikelser å de särskilda orterna från 
anförda allmänna genomsnitt, men då den härvid erhållna bilden nära över
ensstämmer med den, som vunnits av tab. E, där fördelningen verkställts 
med utgångspunkt från lägenheterna (hushållen), må under hänvisning här
till vidare kommentarer lämnas å sido. 

De boendes fördelning1 efter lägcnhetstyper. Den ovan funna överensstäm
melsen mellan boendesiffrorna och bostadstalen gäller i huvudsak även de 
i tab. 3, kol. 9—19, samt tab. M, kol. 5—6, meddelade uppgifterna rörande 
invånarnas fördelning på lägenheter av olika storlekstyper, låt vara at t i 
samband med hushållens växande medlemsantal boendesiffrorna ställa 3ig 
något lägre för de mindre och något högre för de större lägenhetskategorierna 
än motsvarande bostadstal. En procentuell fördelning av lägenheterna, resp. 
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de boende på olika lägenhetsgrupper har verkställts i nedanstående tablå, 
vilken jämväl meddelar genomsnittliga antalet boende per lägenhet: 

I syfte att giva en sammanfattande bild av de boendes fördelning på de 
särskilda lägenhetstyperna inom olika landsdelar och ortsgrupper har utar
betats tab. N, vars boendetal lämpligen böra sammanställas med de efter 
samma synpunkter men med användande av bostadstal uppgjorda tab. F 
och H. 

Tab. N. De boende landsdelsvis fördelade efter lägenheternas upplåtelse
former och storlekstyper. 
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Tab. O. Antal barn (under 15 år) inom olika lägenhetskategorier och orter. 
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Familjemedlemmar och främmande. Ur bostadssocial synpunkt är icke blott 
de boendes antal av betydelse utan även deras ställning inom familjen eller 
hushållet. I syfte att belysa denna begärdes å de vid bostadsräkningen an
vända formulären särskilda uppgifter om de boendes fördelning på familje
medlemmar, arbetsbiträden (tjänstefolk samt gesäller och lärlingar) och öv
riga, d. v. s. i huvudsak sådana främmande, som av lägenhetsinnehavaren 
hyra rum eller sovplats. Slutligen efterfrågades, huru många av de boende, 
som utgjordes av barn under 15 år. De såsom svar på nämnda spörsmål 
erhållna sifferuppgifterna redovisas med fördelning efter orter och lägenhets
kategorier i tab. 4. 

Barn. De vid bostadsräkningen påträffade barnen upptagas, fördelade på 
olika slag av bostadslägenheter, i absoluta tal i tab. 4, kol. 2—o och i rela
tiva tal i tab. O. Enligt dessa tabeller förefunnos minderåriga barn i 
126 965 bostadslägenheter eller 48-9 % av hela antalet undersökta sådana 
samt uppgick hela antalet barn till 272 061, utgörande 2-i barn per lägen
het och 28-o % av samtliga boende (i bostadslägenheter). Flera av de redo
visade orterna förete dock tämligen utpräglade egendomligheter i detta hän
seende. För anmärkningsvärd talrikhet hos barngruppen utmärka sig sär
skilt de nordsvenska gruvorterna Kiruna (barn i 67o \ av lägenheterna, 
41'8 % av samtliga boende) och Malmberget (62-2, resp. 38s %). Bland övriga 
orter förete arbetarsamhällena Lunden, Huskvarna och Oxelösund ett mycket 
högt relativt barnantal. 

A andra sidan karakteriseras av de större städerna särskilt Uppsala och 
Lund samt bland de mindre orterna Lilla Alby, Vara och Köping utav barn
gruppens fåtalighet (c:a 21—25 •» av samtliga boende). 

Fördelas de redovisade barnen på olika slag av bostäder, befmnes propor
tionen av barn i förhållande till samtliga boende utgöra 19-i % i enkelkök, 
enkelrum o. d., 32-5 f. i l rum och kök, 29·o i 2 rum och kök samt 22-8 % 
i 3 och flera rum och kök. At t barnprocenten är lägst i den förstnämnda 
gruppen, sammanhänger givetvis med, att flertalet hithörande lägenheter 
icke äro avsedda till familjebostäder. Där enrumslägenheter i stor vitsträck
ning användas som sådana, stiger barnantalet bland de boende avsevärt, 
såsom till 32-4 % i Malmberget, 29-8 K i Kiruna, 29'3 > i Skönsberg, 28-c % 
i Kramfors och 2S'4 % i Lunden. Störst är barnens andel vanligen i lägen
heterna om 1 rum och kök, vilket i sin mån belyser denna lägenhets egen
skap av normal familjebostad för arbetare inom större delen av vårt land. 
A sådana sydsvenska orter, där 2 rum och köks-lägenheten tävlar om platsen 
som de mindre bemedlades normalbostad, uppvisar denna kategori dock del
vis högre barnprocent, såsom i Eksjö, Växjö, Nybro, Karlshamn, Kristian
stad, Höganäs, Vara ni. fl. orter. Lägenheterna om 3 rum och kök och där
över förete, såsom till stor del bebodda av mera bemedlade, i regel en vä
sentligt mindre grad av barnrikedom, växlande från 16-i % (Uppsala) till 
3 6 i % (Vilhelmina). 

Barnantalets variationer inom olika orter och lägenhetskategorier samman
fattas till en mera enhetlig bild i tab. P . Bland här redovisade ortsgrup-
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Tab. P. Antal barn (under 15 år) landsdelsvis inom olika lägenhetskategorier. 

per utmärka sig genom hög barnprocent särskilt de nordsvenska samhällena 
samt gruppen av förstadsorter t i l l större städer, vilket sistnämnda delvis 
torde kunna sättas i samband med utflyttning av barnrika familjer till stads
periferien. 

Av nästan ännu större betydelse än barnantalet för bedömande av bostads
befolkningens sociala sammansättning är att utröna, till huru stor del denna 
utgöres av familjemedlemmar och till huru stor del av främmande, vare sig 
dessa tillhöra hushållet eller icke. 

Tjänstefolk. Bland de till hushållet hörande främmande personerna kunna 
väl förefinnas gesäller och lärlingar i bostadsinnehavarens yrke, men pä 
grund av kost- och logisystemets allmänna upphörande såsom löneform för 
städernas hantverksarbetare, spela — såsom också de i samband med 1912— 
14 års bostadsräkning utarbetade bostadsbeskrivningarna för Norrköping 
Jönköping och Sundsvall siffermässigt ådagalagt — yrkesarbetare i arbets
givarens kost numera knappast någon roll. Numera utgöres jämväl inom 
smålägenheterna den där boende lejda arbetshjälpen så gott som uteslutande 
av med husligt arbete sysselsatta kvinnliga tjänare. Uppgifter om dessa 
föreligga i kol. 4—5 av tab. 4, varav framgår, a t t å samtliga ifrågavarande 
orter tjänstefolk förefanns i tillhopa 24 337 bostadslägenheter eller 9-4 % av 
samtliga. Hela antalet hembiträden uppgick till 30 259, motsvarande 3"i % 
av samtliga i bostadslägenheter boende. Då de hushåll, som hålla sig med 
arbetshjälp i hemmet, merendels sysselsätta blott ett hembiträde — genomsnitts
talet är 1·2 per lägenhet med tjänare — äro de tal, som meddela antalet 
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Tab. Q. Antal arbetsbiträden inom olika lägenhetskategorier och orter. 



7 8 * DE BOENDES FÖRDELNING EFTER BOSTADS-, HUSHÅLLS- OCH YRKESKATEGORIER 

hushåll med hembiträde, mera upplysande än de, som angiva denna yrkes
grupps andel av totalbefolkningen. Efter dessa grunder har uppgjorts tab. 
Q, som visar, att stadssamhällena i detta avseende förete avsevärda olikheter. 
Medan antalet lägenheter med tjänare o. d. i förhållande till totalantalet 
bostäder utgör 24-2 % i Lidingö och mellan 20 och 21 % i Vara, Umeå, Mora
strand och Råsiinda, sjunker relationstalet till 1·2 % i Hagalund, 1-4 i Sköns
berg, 1-7 % i Lunden och 2-o % i Gångviken. 

Nu nämnda exempel leda uppmärksamheten på, a t t det relativa antalet 
hushåll med hembiträde icke beror på tillfälligheter utan nära sammanhänger 
med resp. orters eller ortsgruppers hela sociala och ekonomiska struktur. De 
i tab. Q meddelade uppgifterna giva också vid handen, att procenttalet tjä
nare ger ett ganska gott jämförande mått på den ekonomiska genomsnitts
nivån inom olika lägenhetskategorier och orter. Medan sålunda procenten 
tjänstefolksförsedda hushåll endast utgör O7 % i enkelkök, enkelrum o. d., 
1"3 % i 1 rum och kök och 3'9 % i 2 ram och kök, stiger den till 36-3 % i 
lägenheter om 3 och flera rum och kök. Ställas gent emot dessa större 
lägenheter smålägenheterna såsom en grupp för sig, blir antalet hushåll med 
hembiträden här 2-o %. Tjänarsiffrorna för vissa orter häntyda emellertid 
på, a t t denna gräns icke alltid är konstant, utan at t exempelvis å vissa norr
landsorter redan 2 rum och köks-lägenheterna i avsevärd utsträckning inne
havas av högre samhällsklasser, medan åter i Sydsverige även 3 rum och 
köks-lägenheterna flerstädes i stor utsträckning bebos av arbetare o. d. Bland 
dessa sistnämnda torde man endast i undantagsfall, såsom vid hustruns sjuk
dom e. d., anlita lejd arbetshjälp i hemmet. 

En mera överskådlig bild av tjänarfrekvensen inom olika grupper av sam
hällen ger tab. R. I denna tabell framträda vissa olikheter mellan de sär
skilda landsdelarna, särskilt så till vida att norra Sverige företer avsevärt 
flera hushåll med tjänstefolk än övriga delar av landet (speciellt Sydsverige). 
Sannolikt beror detta på bättre tillgång på hembiträden och mindre tillämp
ning av det eljest tillväxande systemet att ersätta de fasta hembiträdena 
medelst mera tillfällig, utom hemmet boende arbetshjälp. 

Bristen på kvinnliga tjänare gör sig ju i våra dagar flerstädes starkt 
gällande, enär, särskilt under konkurrensen från industriens och handelns 
sida om den kvinnliga arbetskraften, de unga kvinnorna i allt större utsträck
ning undvika att taga anställning såsom hembiträden. Då en anledning till 
denna ovillighet ofta ansetts vara att söka i hustjänarnas otillfredsställande 
bostadsförhållanden, särskilt avsaknaden av eget rum att disponera under 
vila och fritid, hade vid bostadsräkningen inhämtats ett par uppgifter, av
sedda att i någon mån belysa spörsmålet i fråga. Det gäller förefintligheten 
i bostadslägenheterna av särskilda j u n g f r u k a m m a r e , resp. j u n g f r u a l k o -
ver. Såsom av tab. 2, kol. 25 och 26, framgår, redovisades i lägenheterna 
13 682 av det förra och 2 705 av det senare slaget eller tillhopa 16 387. Då 
däremot, som ovan nämnts, tjänstefolk förefanns i 24 337 lägenheter, torde i 
cirka en tredjedel av samtliga hushåll hembiträdet knappast förfogat över 
något annat uppehållsrum och sovrum än lägenhetens kök. 



DE BOENDES FÖRDELNING EFTER BOSTADS-, HUSHÅLLS- OCH YRKESKATEGORIER 79* 

Tab. K. Antal arbetsbiträden landsdelsvis inom olika lägenhetskategorier. 

Inhyrande och inneboende. Riktar man därefter uppmärksamheten på de i 
lägenheterna boende främmande, vilka icke tillhöra lägenhetsinnehavarens 
matlag, utgöra dessa den bostadssocialt så betydelsefulla klassen av inhy
rande och inneboende, vilken dock innefattar i socialt avseende så olikartade 
element som å ena sidan den stundom ganska välsituerade person, som av 
lägenhetsinnehavaren förhyr ett möblerat rum, å den andra den ofta sam
hällets bottenskikt tillhörande individ, som mot någon ringa betalning mot-
tages som »nattgäst» i någon fattig familj. Numeriska upplysningar rörande 
denna sålunda tämligen heterogena kategori meddelas i kol. 6—7 av tab. 4 
och de därpå byggda tabellerna S och T. Härav framgår, att å bostadsräk
ningsorterna inhyrande och inneboende hade intagits i 33 021 eller 1 2 T ?» av 
bostadslägenheterna till ett antal av 49 031, motsvarande 1-5 per lägenhet 
med främmande och .ro % av samtliga boende. 

Förhållandena ställa sig emellertid jämväl i detta avseende ganska olik
artade inom olika lägenhetskategorier och å olika orter. 

För enkelkök, enkelrum o. d. utgör sålunda procenttalet hushåll med inhy
rande och inneboende endast 4-2 och för 1 rum och köks-lägenheter 7-<>. I 
fråga om dylika knappa bostadsutrymmen är ju frestelsen a t t taga inne
boende givetvis icke så stor. Beträffande bostäderna om 2 rum och kök stiger 
däremot frekvenstalet till 15-5 % och inom de större lägenheterna om o eller 
flera rum och kök till 24'i %, varför sålunda inneboende skulle finnas i unge
fär var sjätte, resp. var fjärde sådan lägenhet. 

Förhållandena ställa sig dock mycket olika inom de särskilda stadssam-
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Tab. S. Antal inhyrande och inneboende inom olika lägenhetskategorier 
och orter. 
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Tab. T. Antal inhyrande och inneboende landsdelsvis inom olika lägen-
hetskategorier. 

hällena. Så gott som fria från främmande element synas lägenheterna vara 
å orter såsom Gångviken, Skönsberg, Vilhelmina, Kramfors, Lilla Edet, 
Avesta, Skönsmon och Tidaholm, där antalet lägenheter med inneboende 
understiger 5 %. Uti mer än 20 % av bostadslägenheterna påträffas inhyrande 
och inneboende blott i fyra samhällen, nämligen Katrineholm, Sundb37berg, 
Uppsala och Östersund. Ser man på de speciella inneboendeprocenterna, 
finner man dock, att i fråga om Uppsala och Katrineholm det höga allmänna 
genomsnittet huvudsakligen betingats av osedvanligt hög inhyrandefrekvens 
i de större lägenheterna, medan för de båda övriga orterna siffrorna jämväl 
synas peka på ett rät t utbrett inneboendesystem i de minsta lägenheterna 
om ett rum och ett rum och kök, vilket ganska betänkliga förhållande även 
tyckes hava motsvarigheter å andra håll, såsom i vissa av Stockholms och 
Göteborgs förstadssamhällen, Västerås, Örebro, Umeå m. fl. orter. 

Med hänsyn till att inneboendefràgan särskilt är en storstädernas fråga 
hade det varit önskvärt att till jämförelse hava sifferuppgifter även för våra 
båda största städer. För Stockholm avser emellertid de senaste tillgängliga 
siffrorna av detta slag en så långt tillbaka liggande tidpunkt som år 1900. 
För Göteborg anordnades däremot, som förut antytts, i samband med 1910 
och 1920 års bostadsräkningar särskilda, bl. a. på inneboendefràgan inriktade 
bostadsbeskrivningar, och enligt dessa hade av smålägenheterna 14-8, resp. 
18'o % inhyrande och inneboende, vilka tillhopa utgjorde 4 -T, resp. (in \ 
av de undersökta lägenheternas hela invånarantal. 

6—240613. 
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Tab. O. De uthyrda bostadslägenheterna, fördelade efter boendetiden. 
(* anger, att orten saknat hyresnämnd.) 
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I detta samband må erinras om a t t bostadsräkningens summariska arbets
metoder endast möjliggöra en ungefärlig uppfattning om inneboendefrå
gans art och omfattning å en viss ort. En noggrann och. ingående kun
skap rörande detta invecklade spörsmål kan endast vinnas på grundval av 
detaljerade lokalundersökningar, utförda genom särskilda husbesökare, sådana 
som de nyss för Göteborg omnämnda och de i samband med 1912—14 års 
bostadsräkning av socialstyrelsen verkställda beträffande Norrköping, Jönkö
ping och Sundsvall. 

Boendetiden. I viss mån i samband med frågan om hushållens storlek och 
sammansättning står spörsmålet om deras boendetid. Denna fråga har prak
tisk betydelse därutinnan, att, vid sidan av den genom den stora boende
tätheten och den talrika barnskaran förorsakade starkare slitningen av bo
städerna, såsom en bidragande orsak till smålägenheternas relativt höga hyror 
ofta uppgives invånarnas ostadighet och osäkerhet som hyresgäster. I vad 
mån detta antagande äger sin riktighet framgår av den pä en specialbearbet
ning av boendeuppgifterna grundade tab. U, där samtliga uthyrda bostads
lägenheter med uppgiven hyrestid, tillhopa 187 728 eller 95" a > av samtliga 
hyresbostäder, fördelats efter den tid de innehafts av dåvarande hyresgäst 
varvid åtskillnad gjorts mellan å ena sidan större bostadslägenheter, å den 
andra smålägenheter (t. o. m. 2 rum och kök). Enligt hyresgästernas egna 
uppgifter skulle sålunda av smålägenheterna lt>i % hava bebotts kortare tid 

Tab. V. De uthyrda lägenheterna, fördelade efter boendetiden, å orter med 
och utan hyresnämnd. 

1 Samtliga med hyresnämnd. 
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än 1 år, 43" s % 1—5 år och 4f>-4 % 5 år och däröver, medan för de större 
lägenheterna motsvarande tal äro resp. 9-i, 42-o och 48<J >. Lika obetydlig 
blir differensen i boendetidshänseende mellan småfolket och befolkningen 
i övrigt, om bostadsräkningsorterna fördelas i grupper på sät t skett i tab. V. 

Utsträckes med ledning av tab. U jämförelsen till a t t avse särskilda orter, 
bestyrkes i stort sett dessa iakttagelser och befinnes det till och med, att 
i ett ganska betydande antal samhällen smålägenheternas invånare i genom
snitt äro långvarigare hyresgäster än de större bostadslägenheternas. 

Nu berörda boendetidssiffror äro av intresse icke blott såsom från en viss 
synpunkt karakteriserande invånarna i olika huvudgrupper av bostäder utan 
även såsom i någon mån givande ett mått på den särskilt för bedömande av 
hyresregleringslagstiftningens konsekvenser betydelsefulla fiyttningsfrekvensen 
såväl över huvud som å olika orter. Av den omständigheten, att c:a en tion
del av hyreslägenheterna bebotts kortare tid än ett år, får man dock icke 
utan vidare draga den slutsatsen, att så många bostäder årligen växlat inne
havare, oaktat den med hyresregleringens införande 1917 förbundna >fastfrys-
ningen» i då innehavda lägenheter. I angivna tal ingå nämligen de nytill
komna bostäder, vilka under året för första gången tagits i bruk, och bland 
de nyinflyttade äro även inräknade de nybildade hushåll, vilkas medlemmar 
före 3>bosättningsfl.yttningen> saknat egen bostad. 

Med hänsyn till hyresmarknadens tvångsreglering från det allmännas sida 
under de fyra åren närmast före bostadsräkningen erbjuder det ett bety
dande intresse att studera förhållandena å orter med hyresnämnd och orter 
utan sådan, låt vara a t t denna sistnämnda grupp blir fåtaligt företrädd och 
uteslutande avser mindre samhällen. Betraktas ur denna synpunkt tab. V, 
befinnes flyttningsfrekvensen, av procenttalen för mindre än ett år (samt 5 
och däröver) bebodda lägenheter a t t döma, vara betydligt högre på de 14 
orterna utan hyresnämnd än å därmed jämförliga orter under hyresreglering. 

Bostadsbefolkningeiis socialfiirdelning. När det gäller att förklara ovan på
visade olikheter orterna emellan i fråga om befolkningens fördelning på olika 
lägenhetstyper, på vuxna och barn, på familjemedlemmar, tjänare och inne
boende, har ofta pekats på skiljaktigheter i dess sociala sammansättning. 
Denna betingas i sin ordning av i huvudsak tvenne faktorer, nämligen å ana 
sidan inkomstfördelningen, å den andra yrkesgrupperingen. Det gäller då 
å ena sidan att ur mångtaligheten av inkomstgradationer söka få fram 
en möjligast noggrann skiljelinje mellan mera bemedlade och mindre bemed
lade hushåll, å den andra att sammanfatta mängden av yrken och fack tiJl 
några få, i fråga om bostads vanor relativt homogena socialgrupper. Detta 
problem har, i nära anslutning till motsvarande tillvägagångssätt vid 1912— 
14 års bostadsräkning, lösts efter följande grunder. Uppdelningen av hus
håll i mera och mindre bemedlade synes knappast kunna ske efter annan 
måttstock än den taxerade inkomsten, och uppgifter om denna förefunnos, 
som förut angivits, antecknade på bostadsuppgifterna. Arten och värdet av 
dessa inkomstuppgifter skall närmare belysas i annat sammanhang (sid. 133*). 
Svårigheten är att avgöra, vid vilka inkomstbeiopp gränsen mellan de båda 
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inkomstskikten rätteligen bör dragas. A t t använda en och samma inkomst
gräns för de skilda orterna förbjuder sig självt, på grund av att levnads
kostnaderna ställa sig så olika på olika orter i vårt vidsträckta land, att en 
och samma penninginkomst representerar väsentligt större köpkraft och där
med högre levnadsfot i ett samhälle än i ett annat. Närmaste uppgifter i 
detta avseende lämna vissa av socialstyrelsen verkställda dyrorts- och lev
nadskostnadsundersökningar,1 och med stöd av dessa samt vissa andra till
gängliga uppgifter har övre gränsen för mindre bemedlade dragits vid 6 000 
kr. årsinkomst för Stockholms förstadssamhällen, Sundsvall, Luleå, Malm
berget och Kiruna, vid 5 500 kr. för Södertälje, Uppsala, Nyköping, Eskils
tuna, Katrineholm, Oxelösund, Norrköping, Malmö, Landskrona, Trälleborg, 
Göteborgs förstäder, Trollhättan, Karlstad, Kristinehamn, Örebro, Västerås. 
Falun, Gävle, Söderhamn, Härnösand, Sundsvalls förstäder, Östersund med 
Hornsbergs villastad, Umeå och Boden samt vid 5 000 kr. för övriga redo
visade samhällen. Med användande av dessa inkomstgränser har man er
hållit en med hänsyn till vid tiden för bostadsräkningarna rådande prisför
hållanden i stort sett tillfredsställande fördelning av bostadsbefolkningen på 
tvenne med avseende på levnads- och därmed även bostadsstandard väsent
ligen olikartade ekonomiska och sociala skikt, till vilka det även mött ringa 
svårigheter a t t med ledning av uppgifter om bostadens hyrespris eller stor
lek hänföra hushåll med ouppgiven inkomst. Det skall dock icke undan-
döljas, att man kunnat ernå en finare och socialekonomiskt mera tillfreds
ställande klassificering, därest man vid inkomstberäkningen tagit hänsyn icke 
blott till hushållets inkomst utan även till dess medlemsantal, men för här 
ifrågavarande syfte syntes det tidskrävande arbetet med beräkning av dylika 
>försörjningsenheter» knappast vara motiverat. 

För att klarställa yrkesförhållandenas återverkan på bostadsvillkoren hava 
därefter inom de mindre bemedlades skikt i första hand utskilts a r b e t a r e , 
d. v. s. personer, som hava (eller haft) sin huvudsakliga inkomst av kropps
arbete hos enskilda arbetsgivare, samt med dem socialt jämställda löntagare 
i statens och kommunens tjänst. Dessa sistnämnda stå på övergången ti l l 
gruppen av l ä g r e t j ä n s t e m ä n i allmän och enskild anställning. Medan 
funktionärsgruppen torde vara jämförelsevis enhetlig, kan n ä r i n g s i d k a r -
klassen sägas bestå av tvenne, inbördes relativt väl avgränsade undergrup
per, handlande och hantverkare, samt dessutom en tredje, omfattande övriga 
mindre näringsidkare o. d., såsom kaféidkare, gårdsägare, fiskare, trädgårds
mästare och jordbrukare. Såsom fjärde och sista huvudgrupp hava samman
förts p e n s i o n ä r e r och u n d e r s t ö d s t a g a r e , vilken kategori emellertid inne
sluter personer av rätt olika social härkomst. 

Det återstår nu a t t söka uppdela bostadsbefolkningen ur nu angivna kom
binerade synpunkter. Härvid synes man lämpligen böra bortse ej mindre 
från anstaltslägenheternas 16 100 invånare än även från de 65 818 personer, 

1 Se »Gruppering av vissa orter (kommuner) i riket efter levnadskostnadernas storlek 1919>, 
Soc. Medd., ârg. 1920, sid. 857. 
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Tab. X. Bostadsbefolkningens fördelning på socialgrupper. 
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Tab. T. Arbetarklassens andel av bostadsbefolkningen å olika orter. 
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Tab. Z. Bostadsbefolkningen, landsdelsvis för-

vilka bebodde de blandade lägenheterna,1 samt rikta uppmärksamheten på 
de egentliga bostadslägenheterna. En fördelning av dessas 259 563 hushåll 
och 972 001 invånare på socialgrupper, har på grundval av i manuskript 
föreliggande arbetstabeller verkställts i tab. X. 

Härav framgår, att av samtliga 259 563 hushåll endast 34 084 eller 13 i % 
skulle vara at t anse som mera bemedlade i här använd bemärkelse, medan 
återstående 225 479 eller 86-9 % sålunda bildade de mindre bemedlades stora 
grupp. Inom denna åter dominerade arbetarhushållen, vilka uppgingo till 
130 303 eller 50-2 % av samtliga hushåll. Med hänsyn härtill och till arbetar-

1 För dessa kombinerade bostads- och affärslägenheter och därmed jämförliga belyses invånarnas 
socialfördelning genom följande översikt: 
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delad på socialgrupper och lägenhetskategorier. 

klassens särskilda betydelse ur social synpunkt, skola boendeförhållandena 
inom denna socialgrupp nu något närmare skärskådas. 

Arbetarklassens betydelse & olika orter. Närmast intresserar arbetarklassens 
numeriska betydelse å olika orter, och till belysning härav meddelas i tab. 
Y en ortsvis upprättad sammanställning, grundad på i manuskript förelig
gande arbetstabeller, av antalet hushåll och boende tillhörande arbetarklassen. 

Ser man på arbetarbefolkningens relativa talrikhet inom de särskilda sam
hällena, möta ganska framträdande olikheter. Ovanligt talrika arbetarhus
håll förete industriorterna Eskilstuna, Oxelösund, Huskvarna, Landskrona, 
Trollhättan, Tidaholm, Avesta och Malmberget samt ett flertal förstadsorter 
invid Stockholm, Göteborg och Sundsvall (60 % och däröver). Jämförelsevis 
ringa (under 40 %) är däremot arbetarhushållens antal i Råsunda, Mjölby. 
Växjö, Karlskrona, Kristianstad, Lund, Skövde, Falköping, Vara, Morastrand. 
Östersund, Umeå och Boden. Verkställer man motsvarande gruppering med 
utgångspunkt icke från bostäderna utan från de boende, bliva jämförelse
talen i regel något högre, men de särskilda orternas plats på skalan under
går icke några större förändringar. 
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Jämföras de uppgifter, som i förevarande utredning meddelas rörande 
arbetarbefolkningens relativa antal å olika orter, med motsvarande upplys
ningar om arbetarantalet i kommerskollegii industriberättelse för år 1920, 
kan i stort sett samstämmighet konstateras i frågan, om en viss ort bör 
karakteriseras såsom utpräglad bostadsort för arbetare eller icke. I fråga 
om den närmare gradationen härvidlag föreligga däremot åtskilliga avvikel
ser, vilka emellertid naturligt förklaras därigenom, att förevarande utred
ning, i olikhet med industriberättelsen, å ena sidan medtagit icke blott arbe
tare inom industri utan även inom hantverk, handel och samfärdsel, å den 
andra åter klassificerat befolkningen uteslutande efter hushållsföreståndarens 
yrke utan hänsyn till de enskilda hushållsmedlemmarnas ev. skiljaktiga 
sysselsättning. 

Denna undersökning av socialfördelningen å olika orter synes lämpligen 
böra utökas med en motsvarande beträffande olika lägenhetskategorier. En 
sådan har med avseende å samtliga begagnade bostadslägenheter verkställts 
i tab. Z, varuti jämväl företagits en uppdelning efter ortsgrupper och landsdelar. 

Denna tabell belyser, huru i verkligheten utjämningen äger rum mellan 
de krav på bostadens storlek, som härflyta av socialgruppernas skiljaktiga 
bostadsvanor, och de större eller mindre möjligheter för tillfredsställande av 
dessa, som betingas av bostadsbeståndets olika sammansättning i olika lands
delar och orter. Sålunda befinnas arbetarna i Smålands och södra Sveriges 
medelstora och mindre städer i lika stor utsträckning bebo lägenheter om 
o—5 rum och kök som de lägre tjänstemännen i norra och östra Sverige. 

b . De boendes fördelning efter utrymmet i bostäderna. 

Fördelning på boendelag (hushåll). Av den redogörelse, som i föregående 
kapitel lämnats för bostadsbefolkningen, har även framgått, hurusom hus
hållens medlemsantal och sammansättning står i nära växelverkan med bo
städernas art och storlek. Särskilt i ögonen fallande är detta samband be
träffande inneboendefrekvensen samt fördelningen på boendegrupper av olika 
storlek. Även härvidlag är dock relationen av mera indirekt art, och direkt 
blir den först, då de boende fördelas efter utrymmet i bostäderna. Härigenom 
erhålles et t statistiskt uttryck för bostadsstandarden å olika orter och inom 
olika lägenhetskategorier. At t närmare belysa denna är syftemålet med de 
sifferuppgifter, som meddelas i tabellbilagans tab. 5, 6 och 7. 

En antydan om huru boendetätheten ställer sig å olika orter, lämna redan 
de i tab. 5 och den därpå byggda tab. A meddelade uppgifterna rörande 
lägenheter med olika antal boende, särskilt de siffror, som enbart avse små
lägenheterna. Men även denna i viss mån homogena bostadsgrupp inrymmer 
ganska avsevärda storleksåtskillnader, och det är tydligt, at t bostadsstandar
den skall ställa sig väsentligt olika för exempelvis en familj på nio personer 
boende i e t t enda rum än för en sådan, förfogande över en lägenhet på två 
rum och kök. I regel söka sig visserligen de större familjerna till de större 
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Tab. Å. De bebodda bostadslägenheterna, landsdelvis fördelade efter an
talet boende per lägenhet. 

a) Samtliga lägenheter, b) smålägenheter (t. o. m. 2 rum och kök). 

lägenheterna, men särskilt inom ortsgrupper och landsdelar, där hushållens 
storlek plägar överstiga den genomsnittliga (t. ex. förstadsorter, västra och 
norra Sverige), påträffas inom småbostadsgruppen relativt många stora 
boendelag. 
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Tab. Ä. De bebodda bostadslägenheterna, fördelade efter antalet boende 
per lägenhet. 
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En översikt över ifrågavarande förhållanden å varje särskild ort ger tab. 
A, varest emellertid de talrika hushållskategorierna sammandragits till 
tvenne, nämligen mindre familjer om högst fyra personer och större sådana 
med fem eller flera medlemmar. I genomsnitt för samtliga undersöknings
orter räknade 69-i > av alla hushåll intill fem medlemmar, medan för de i 
smålägenheter boende familjerna motsvarande tal var 73\3 %. Anmärknings
värt talrika voro de mindre hushållen i vissa smärre orter av industriellt 
snitt, exempelvis Gångviken, Nybro och Kopparberg men även i vissa stä
der, såsom Uppsala och Lund, Visby och Karlshamn, där deras antal utgjorde 
omkring tre fjärdedelar av samtliga hushåll och fyra femtedelar av sådana i 
smålägenheterna. I motsats t i l l denna grupp står en annan med relativt 
talrika större hushåll, till vilken höra förstadsorterna omkring Göteborg 
samt vissa småländska och norrländska samhällen, såsom Huskvarna, Xässjö 
och Värnamo samt Östersund, Umeå, Luleå och Kiruna. 

överbefolkade bostäder. Vill man erhålla närmare inblick i de faktiska bo-
endeförhållandena, måste man emellertid utsträcka jämförelsen ti l l a t t avse 
icke blott lägenheten utan jämväl de för bostadsändamål avsedda rummen, 
vartill i överensstämmelse med i vårt land rådande bostadsvanor torde böra 
räknas icke blott boningsrum utan även kök. För varje bostadsräkningsort 
har uppgjorts en tabell, vari gives en detaljerad fördelning av bostadslägen
heterna efter antalet boende. Av dessa tabeller framgår klart, hurusom 
enkelrummen företrädesvis hysa en eller tvä personer, medan enkelköken 
vanligen bebos av mindre familjer och lägenheterna fr. o. ni. 1 rum och kök 
utgöra bostäder för medelstora och större sådana. Sifferraderna giva även 
en åskådlig bild av huru starkt befolkade särskilt vissa smålägenheter äro. 

Dylika tabeller hava emellertid av utrymmeshänsyn endast kunnat publi
ceras i sammandragen och bearbetad form uti tabellbilagans tab. 6 A, vars 
siffror, ytterligare koncentrerade och omräknade i procenttal, återgivas i tab. 
Ö: a. Dessa tabeller, vilka icke avse samtliga bostäder utan blott sådana 
mindre lägenheter (fr. o. m. 1 t. o. in. 4 rum, d. v. s. 3 rum och kök), där 
avsevärd trångboddhet plägar förekomma, fördela bostäderna i tvenne boende
täthetsgrupper, i det att de redovisa de lägenheter, där boendetätheten över
skrider 2 personer per rum (boningsrum och kök, d. v. s. utgör minst 3 per
soner i ett rum, 5 i två, 7 i tre och 9 i fyra), samt dessa bostäders befolk-
ningsnumerär. 

Enligt tabellerna kan en så betydande trångboddhet konstateras med av
seende på 45 b'83 bostadslägenheter eller 19s % av samtliga undersökta mindre 
lägenheter, bebodda av 282 528 personer eller 34o % av totalbefolkningen 
inom dessa bostadskategorier (29-i % av bostadsbefolkningen över huvud). 
Undersöker man ur denna synpunkt de fyra huvudslagen av samhällstyper, 
utgöra ifrågavarande procenttal för de större städerna (med över 10 000 
invånare) resp. 19-3 och 33-4 '/., men stiga för förstadsorterna till 29'o och 
44-9 %, medan de för övriga orter med 5 000—10 000 inv. sjunka till 17-4, 
resp. 31-3 'i och för mindre samhällen till 21·1, resp- 35-7 %. An större äro 
differenserna mellan olika bostadskategorier, i det trångboddheten raskt 
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Tab. Ö: a. Starkt befolkade mindre bostadslägenheter. 
Lägenheter med mer ån 2 boende per rum. 
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Tab. Ö: a (forts.). Starkt befolkade mindre bostadslägenheter. 
Lägenheter med mer än 2 boende per rum. 
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Tab. Ö: b. Starkt befolkade mindre bostadslägenheter. 
Lägenheter med mer än 3 resp. 4 boende per rum. 
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Tab. Ö: b (forts.)- Starkt befolkade mindre bostadslägenheter. 
Lägenheter med mer än S resp. 4 boende per rum. 
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sjunker med växande lägenhetsstorlek. Medan sålunda i en- och tvårums
lägenheterna resp. 24-9 och 27'4 % av lägenheterna, bebodda av resp. 50'i 
och 46'7 % av befolkningen, hava mer än 2 boende per rum, utgöra för tre-
och fyrarumslägenheterna motsvarande procenttal I l s och 3-7 %, resp. 23'4 
och 8·7 % 

Utsträcker man undersökningen till a t t avse särskilda landsdelar och orter, 
möta betydande skiljaktigheter. Med avseende på de redovisade lägenhets
kategorierna, tagna under ett, förekomma de högsta relativtalen, för lägen
heter med två eller flera boende per rum i Kiruna (41-5 %), Lunden (41-2 %), 
Malmberget (40-4 %), Skönsberg (37-9 %), Gårda (36-8 %) och Krokslätt (36-5 %). 
Och även efter folkmängden räknat komma dessa nordsvenska orter och 
göteborgska förstadssamhällen lägst på skalan, i det 55 à 60 % av folknu-
merären i bostäder av angivna storlekstyper är så trångbodd. De mest fram
trädande exemplen på motsatta förhållandet visa Vara, Eslöv, Nybro, Kri
stianstad, Karlshamn och Höganäs, sålunda övervägande sydsvenska orter, 
där jämförelsetalen utgöra resp. 7-3, 7-6, 8·2, 8 3 , 8·7 och 89 % efter lägen
heterna och resp. 16-o, 16-3, 17s , 16-8, 18'4 och 18 9 % efter folkmängden 
räknat. 

Granskar man de sai'skilda lägenhetskategorierna, möta de största mot
satsförhållandena inom enrumskategorien. Medan exempelvis i Skönsberg 
40-2 % och i Luleå 46s % av enrumslägenheterna räknade mer än två boende 
och resp. 73e och 73 i % av deras invånare bodde i så starkt befolkade rum, 
uppgingo i Vara, Värnamo och Lysekil motsvarande jämförelsetal t i l l blott 
5-9, 5'9 och 6-7 % i fråga om lägenheterna samt 14'6, 17s och 25o % i fråga 
om deras befolkning. Förklaringsgrunden till dessa betydande skiljaktig
heter är tydligen det ovan flerstädes berörda förhållandet, a t t enrumslägen-
heter i avsevärd utsträckning användas som familjebostäder i Norrland, men 
icke i Sydsverige. 

Ser man på tvårumsbostäderna, av vilka det övervägande flertalet repre
senterar typen ett rum och kök, äro skiljaktigheterna icke fullt så stora. 
Det största antalet starkt belagda lägenheter av detta slag uppvisa fort
farande göteborgsförorterna, nu representerade av Örgryte, Lunden och Fäss
berg med resp. 51-3, 45'5 och 44-2 ?» efter lägenheterna och resp. 697, 63& 
och 63-2 % efter folkmängden räknat, samt den norrbottniska gruvorten Ki
runa, där motsvarande tal voro 47s och 65'1 %. Minst är boendetätheten 
inom denna lägenhetskategori i Vara (7-i resp. 17-i %), Eslöv (11·7 resp. 28'4 %)t 

Höganäs (12-a resp. 28-o %) och Nybro (12-9 resp. '0V5 %). 
Trerumslägenheterna, som få sin prägel genom bostäderna om två rum 

och kök, förete avsevärt lägre maxiinisiffror och även minimisiffrorna ligga 
något lägxe. De förra avse Gårda, Malmberget och Krokslätt, där resp. 26-7, 
25-5 och 24-3 % av lägenheterna med resp. 42'6, 42-2 och 40 8 % av befolk
ningen hava angivna höga boendetäthet. De lägsta talen förete Köping, 
Ystad, Karlshamn, E3I0V, Lidingö och Visby med jämförelsetal mellan T 
och 8 % i fråga om lägenheterna och 15 till 18 % i fråga om de boende. 

I fyrarnmslägenheterna äger den här avsedda trångboddheten, vilkea 
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inom denna lägenhetstyp förutsätter en hushållsstorlek av minst 9 perso
ner, endast undantagsvis större betydelse. Procenttal mellan 12 och 15 
efter lägenheterna och 23 till 31 efter folkmängden räknat förekomma 
emellertid i några väst- och nordsvenska småsamhällen. De gynnsammaste 
resultaten föreligga däremot från Råsunda, Oxelösund, Nybro, Lilla Edet, 
Vara, Skönsberg och Vilhelmina, där dylik trångboddhet över huvud ej 
förekommer inom denna lägenhetskategori. 

Enligt 1920 års kommunala bostadsräkning förefunnos i S t o c k h o l m mer 
än två boende per rum i 18o % av samtliga mindre lägenheter, bebodda av 
29"6 % av småbostadsbefolkningen. Sker fördelningen efter lägenhetskatego
rier, utgöra motsvarande siffror för enrums- 25-o och 45-r> y, tvårums- 23-u 
och 39-7 °/o, trerums- 12'3 och 23-2 °-é samt fyrarumslägenheter 2 - ; och 6r> v 
Uti G ö t e b o r g utgjorde samtidigt relativa antalet mindre bostäder över den 
omnämnda trångboddhetsgränsen 28-o K, bebodda av 45o % av motsvarande 
befolkning, medan för angivna fyra bostadskategorier de speciella jämförelse
talen utgöra resp. 26-7 och 52-8, 36-i och 50-s, 15'3 och 28'4 samt 4-g och 
11' i %. Av våra båda största städer uppvisar sålunda relativt sett Stock
holm ett mindre och Göteborg ett större antal starkt befolkade smålägen
heter än landsortsstäderna i allmänhet. 

Av vad sålunda anförts torde framgå, huru starkt befolkade särskilt vissa 
smålägenheter äro, och frågan framställer sig, hura många av dessa äro att 
ur bostadshygienisk synpunkt anse som överbefolkade. Vid bostadsräkningar 
i vårt land har, väl närmast efter engelsk förebild1, överbefolkning ansetts 
inträda, när medelfolkmängden per rum uppgår till över två personer, och 
har detta varit huvudanledningen till att denna gräns valts för bostadsbe
folkningens ovan verkställda gruppering efter större eller mindre grad av 
trångboddhet. I enlighet härmed skulle å bostadsräkningsorterna tillsam
mantagna överbefolkning förekomma i omkring en femtedel av lägenheterna, 
bebodda av c:a en tredjedel av bostadsbefolkningen. Ser man på de sär
skilda orterna, förete dessa emellertid, såsom ovan omnämnts, ofta betydande 
avvikelser från detta allmänna genomsnitt. Medan exempelvis i vissa syd
svenska städer endast omkring en tiondel av lägenheterna och en femtedel 
av de boende skulle lida av dylik överbefolkning, överstiger för åtskilliga 
nordsvenska orter överbefolkningskvoten tredjedelen av bostäderna och hälften 
av de boende. Dessa siffror framhäva starkt svårigheten att för ett land 
som vårt med i hög grad skiftande bostadstyper och bostadsvanor uppställa 
en gemensam norm för överbefolkning, särskilt av så grov och schablonmäs
sig art som visst antal boende per rum. 

1 I berättelsen över 1921 års engelska census (Census of England and "Wales 1921, County of 
London, texten sid. 8, noten) framhâlles emellertid, att relationen 2 eller flera personer per rum i 
censusberättelserna för 1911 och tidigare är valts i syfte att erhålla ett tillnärmelsevis riktigt index
tal för jämförelser beträffande överbefolkningens omfattning och fördelning. Enär emellertid denna 
relation sedermera kommit att betraktas, som om den hade utgivits för ett absolut mätt eller en 
definition på överbefolkning, framhålles det nu, att dess användning i censusberättelserna ej 
inbegriper något som helst omdöme angående vad som i själva verket konstituerar överbe
folkning. 
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Vad nu sagts rörande betänkligheten av a t t härvidlag godtyckligt upp
ställa eu gemensam riksnorm, utesluter dock ingalunda, a t t ett dylikt mått 
kan med fördel tillämpas med avseende på vissa orter och landsdelar. I 1905 
års bostadsräkning för Stockholm motiverades gränsläggningen mellan normalt 
befolkade och överbefolkade lägenheter vid en medelfolkmängd av över två 
personer per rum därmed, at t ett rum i huvudstadens smålägenheter vid 
den 1902 förrättade undersökningen befunnits i medeltal vara 33"8 kbm. 
(t. o. m. 3 rum och kök, t. o. m. 2 rum och kök 33-2 kbm.) samt att 15 kbm. 
luft per person vore ett lämpligt minimum, när skillnad ej göres på äldre 
och barn och då kökens rymd medräknas. Såsom framgår av de i berättel
sen över 1912—14 års bostadsräkning (sid. 115*) meddelade uppgifterna rö
rande rummens dimensioner å olika orter, synes den för Stockholm funna 
normen kunna tillämpas jämväl med avseende på ett flertal andra orter, 
särskilt i mellersta delen av landet. Vad däremot beträffar Nord- och Syd
sverige, synas de härvidlag visserligen alltför fåtaliga dimensionsuppgifterna 
giva vid handen, at t gränsen två boende per rum blir i förra fallet alltför 
vid, i det senare alltför trång för att innefatta de med hänsyn till det ge
nomsnittliga kubikinnehållet enligt gängse mening överbefolkade bostäderna 
(under c:a 15 kbm. per person). 

Vad nu senast framhållits, har ansetts motivera e t t försök a t t åstadkomma 
så a t t säga en gradering av överbefolkningen. I detta syfte meddelas i tab. 
6: B, samt texttab. Ö: b särskilda uppgifter dels om antalet lägenheter med 
i genomsnitt mer än 3 boende per rum och antalet däri befintliga personer, 
dels rörande de fall, då i medeltal mer än 4 (således 5 eller flera) personer 
kommo på varje rum. Då med hänsyn till hushållens begränsade storlek 
över huvud så stark trångboddhet knappast kan förekomma annat än i de 
minsta bostäderna, hava ej medtagits större lägenheter än i förra fallet 3 
rum, d. v. s. t. o. m. 2 rum och kök, i det senare 2 rum. 

Överbefolkning i sålunda skärpt form är givetvis väsentligt sällsyntare, 
och frekvenstalen ställa sig därför relativt låga. Mer än 3 boende per rum 
förekommo i 13 571 lägenheter eller 6'7 % av samtliga, bebodda av 98 924 
personer eller 13-8 % av småbostadsbefolkningen. När det blir fråga om mer 
än 4 boende per rum, krympa dessa tal samman till 3 904, resp. 2-9 % be
träffande lägenheterna och 31 186, resp. 7-o % beträffande de boende. A två 
orter, nämligen Lilla Alby och Vara, förekommer över huvud taget ej sådan 
trångboddhet, och även i övriga samhällen gjorde den sig gällande i fråga 
om mindre än en tjugondel av bostäderna, med undantag av göteborgs
förorterna Krokslätt, Lunden och Örgryte samt de norrländska samhällena 
Söderhamn, Sundsvall med förorter, Umeå, Luleå, Malmberget och Kiruna, 
varest så utpräglad trångboddhet förekom i 5—8 % av lägenheterna, bebodda 
av 11—15 % av befolkningen. 

Anledningen till de nordsvenska samhällenas ogynnsamma gruppering ur 
här ifrågavarande synpunkt är i huvudsak att söka i den därstädes, som förut 
framhållits, ännu relativt vanliga användningen av enkelkök såsom familje
bostäder. Närmare belyses detta förhållandes inverkan av tab. AA, vilken 
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Tab. AA. Starkt befolkade mindre lägenheter inom olika ortsgrupper och 
landsdelar. 

på en gång innebär ett sammandrag av tab. Ö och en vidare differentiering 
av densamma så till vida, a t t särskilda procenttal meddelats för de tre över
befolkningsgraderna mer än 2 t. o. m. o, mer än 3 t. o. m. 4 och över 4 
boende per rum. 
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För samtliga orter visar sig den lägre grad av överbefolkning, som be
tecknas genom mer än 2 men högst 3 invånare per rum, vanligast förekomma 
inom 2-rumslägenheterna, d. v. s. företrädesvis i bostäder om 1 rum och kök, 
av vilka nära en femtedel hörde till nämnda kategori. De lägenheter åter, 
som räknade 3—4 boende per rum, voro relativt sett ungefär lika talrika 
bland 1 och 2-rumslägenheterna, i det att inom båda lägenhetsgrupperna c:a 
6 °/o voro att hänföra till denna grapp. Den högsta graden av trångbodd
het, mer än 4 boende per rum, påträffas huvudsakligen i sådana fall, då en 
hel familj får nöja sig med det minimum av bostadsutrymme, som utgöres 
av ett enda rum. För den, som känner bostädernas storleksgrupper och 
användningssätt i olika landsdelar, är det icke ägnat att förvåna, a t t det 
särskilt är inom denna grtipp Nordsverige ofördelaktigt sticker av. 

Underbefolkade bosläder. Vid en undersökning av de boendes fördelning 
efter utrymmet i bostäderna erbjuda väl alltjämt de överbefolkade lägen
heterna det största intresset ur social synpunkt. De senaste årens svåra 
bostadsbrist och därav betingade åtgärder och förslag beträffande en jäm
nare fördelning av befintligt bostadsutrymme hava emellertid även i vårt 
land dragit uppmärksamheten t i l l de starkt befolkade bostädernas motsats, 
de u n d e r b e f o l k a d e lägenheterna.1 Vill man definiera detta begrepp kan 
man, ännu mindre än i fråga om när överbefolkning kan anses inträda, bygga 
på några allmänt vedertagna normer. Utgår man från den bostadsstandard, 
som i vårt land råder bland befolkningens huvudmassa, torde det emellertid 
lämpa sig att som utgångspunkt för vidare beräkningar antaga, att den 
lägenhet är svagt befolkad, som har flera rum (kök oberäknat) än boende, 
och sålunda de rum övertaliga, som överstiga antalet invånare i bostaden. 
På grundval av denna kalkyl har uppgjorts tab. BB, som utvisar, at t vid 
tidpunkten för bostadsräkningen förefunnos å bostadsräkningsorterna 24 933 
(9-6 %) underbefolkade lägenheter med 45 509 (9o %) övertaliga rum. Huvud
massan av såväl de underbefolkade lägenheterna (18 005 eller 9-- % av hela 
beståndet därstädes) som av överloppsrummen (32 692 eller 9-o %) komma på 
gruppen av städer med över 10 000 invånare. Verkställes en motsvarande 
kalkyl på grundval av 1920 års kommunala bostadsräkningar för Stockholm 
och Göteborg, bliva talen för huvudstaden (12 991 eller 12-g ?. underbefolkade 
lägenheter, 22 557 eller 10'o % övertaliga rum) präglade av den relativa tal
rikheten härstädes på medelstora och större våningar, medan göteborgssiff
rorna (4 211 eller 9-i % underbefolkade bostäder, 8 397 eller 9-6 % övertaliga 
ram) rä t t nära överensstämma med motsvarande allmänna genomsnitt för de 
av den statliga bostadsräkningen berörda orterna. 

Nä r det gäller att fastlägga de statistiska grundvalarna för en jämnare 
fördelning av bostadsutrymmet, har man emellertid i regel ansett sig böra 
lämna å sido de »överloppsrums, som enligt ett rent teoretiskt betraktelsesätt 
skulle förefinnas inom de lägenhetsklasser, som sammanfalla med eller under
stiga den vid rådande bostadsstandard normala familjebostaden för mindre 

1 Se bl. a. socialstyrelsens utredning om bostadsransonering, Soe. lledd., årg. 1921, sid. 302 ff. 
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Tab. BB. Underbefolkade lägenheter. Begagnade bostadslägenheter, där 
antalet boningsrum (kök oberäknat) överstiger antalet boende, samt antalet 

sålunda övertaliga rum. 

bemedlade. Dragés i enlighet med i vårt land rådande förhållanden denna 
gräns vid 3 rum och kok (inklusive), skulle antalet övertaliga rum nedgå 
ti l l c:a 18 100 i Stockholm, till c:a 6 800 i Göteborg samt till 28 450 â de 
av den statliga bostadsräkningen berörda orterna. För dessa sistnämnda 
belysas förhållandena närmare av följande tablå, avseende samtliga 89 
orter: 

1 I procent av samtliga Jägtnlieter inom resp. lägenhetskategorier. 
2 I procent a r samtliga rum inom resp. lägenlietskategorier. 
3 Avser lägenheter, redovisade såsom beliodda av >0 personer>. 



1 0 4 * DE BOENDES FÖRDELNING EFTER UTRYMMET I BOSTÄDERNA 

Härav framgår, att de underbefolkade lägenheterna i här använd bemär
kelse uppgingo ti l l 47-7 % av de större lägenheterna, vilket dock motsvarar 
endast 5·2 % av samtliga lägenheter. Baknar man efter de i dylika lägen
heter boende, bliva motsvarande procenttal 3 4 i av de större lägenheternas 
invånare och 5-o % av hela bostadsbefolkningen. 

Medeltal boende per rum. Medan i det föregående huvudsakligen avhandlats 
boendeförhållandena i de starkast och i de svagast befolkade lägenheterna, 
skall nu uppmärksamheten riktas på boendetätheten sådan den i genomsnitt 
ställer sig för befolkningens stora massa. Det bekvämaste, om än ej så all
deles exakta, siffermässiga uttrycket härför är a n t a l e t boende per rum 
eller, om man vill undvika decimaler, per 100 rum. En dylik genomsnitts
beräkning lämnas med avseende på olika lägenhetskategorier och orter i 
tabellbilagans tab. 7: A och B, varav vissa viktigare uppgifter i omgruppe
rad form meddelas i vidstående tab. CC. 

Medan ifrågavarande relationstal för samtliga använda bostadslägenheter 
utgör 133, uppgår det för de av ägaren begagnade till 115, för de fritt upp
låtna till 135 och för de uthyrda ti l l 138. Anledningen till de av ägaren 
begagnade bostädernas jämförelsevis fördelaktiga ställning är, a t t dessa, som 
ovan (sid. 59*) omnämnts, i mindre utsträckning än de andra utgöras av små
lägenheter, inom vilken kategori, som jämförelsetalet 160 antyder, trång
boddheten i regel är större än beträffande bostäder av högre storleksklasser. 
A t t inom olika storleksklasser av lägenheter folktätheten är ganska växlande 
belyses därav, att enkelköken, enkelrummen och 1 rum och köks-lägenheterna 
äro ungefär dubbelt så starkt befolkade som gruppen 3 o. fl. rum och kökr 

medan gruppen 2 rum och kök nu som ofta eljest visar ett jämförelsetal 
(135), nära sammanfallande med det allmänna genomsnittet. 

Nu berörda omständigheter föranleda, att det allmänna boendetalet för en 
viss ort med förhållandevis talrika större lägenheter tenderar at t ställa sig 
lägre än för en annan med färre sådana, oaktat boendetätheten kan vara 
densamma inom de särskilda bostadskategorierna. I syfte att i detta avse
ende komplettera de allmänna ortsgenomsnitt (a), som framkommit genom 
enkel division av boendesiffrorna med rumsantalet, hava i tab. CC jämväl 
meddelats särskilda medeltal (b), korrigerade med hänsyn till lägenheternas 
lokalt skiljaktiga storleksfördelning. Dessa siffror hava erhållits genom s. k. 
standardberäkning på sådant sätt, a t t de för varje ort framräknade boende
talen för de särskilda lägenhetskategorierna multiplicerats med de procent-



DE BOENDES FÖRDELNING EFTER UTRYMMET I BOSTÄDERNA 105* 

T a b . CC. B o e n d e t ä t h e t e n i samt l iga bos t ads l ägenhe te r o c h 1 små lägenhe t e r . 

(a = enkla medeltal, b = medeltal korrigerade med hänsyn till lägenheternas skiljaktiga storleks
fördelning â olika orter.) 
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Tab. DD. Boendetätheten inom olika ortsgrupper och landsdelar. 

(a = enkla medeltal, b = medeltal korrigerade med hänsyn ti l l lägenheternas skiljaktiga storleks
fördelning å olika orter.) 

tal, som angiva rummens genomsnittliga fördelning på ifrågavarande lägen
hetstyper inom samtliga bostadsräkningsorter, varefter produkterna nedadde-
rats och dividerats med 100. Medan a-siffrorna giva ett koncentrerat uttryck 
för den faktiska bostadsstandard, som rådande bostadsvanor och bostadstyper 
i förening framkallat å en viss ort, är i b-siffrorna denna sistnämnda faktor 
borteliminerad, och dessa siffror återspegla därför bostadsbeståndets utnyt t 
jande å olika orter under antagande av en enhetlig sammansättning hos 
detsamma. 

Huru dessa förhållanden gestalta sig inom olika landsdelar samt på större 
och mindre orter, framgår av tab. DD. 

Följer man a-siffrorna, företer boendetätheten ganska betydande växlingar 
inom olika landsdelar. Vare sig man riktar uppmärksamheten på större 
eller mindre samhällen, på samtliga bostadslägenheter eller på smålägen
heter, befinnas Småland (och öarna) samt södra Sverige utmärka sig för låga 
och norra Sverige för höga boendesiffror, medan övriga landsdelar intaga en 
mellanställning. Anledningen härt i l l antydes av b-siffrorna vara det förut 
påpekade förhållandet, a t t särskilt de mindre bemedlade klasserna i allmän
het förfoga över åtminstone till rumsantalet avsevärt större lägenheter i 
södra än i norra delen av vårt land. Däremot spelar orternas storlek i detta 
avseende icke så stor roll, men peka hithörande siffror i samma riktning 
som vissa andra fakta, nämligen a t t de gynnsammaste bostadsförhållandena 
mången gång äro at t söka varken i storstäderna eller i småsamhällena utan 
i de medelstoi-a städerna. 
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Mera givande än en analys av förestående abstrakta genomsnittstal är 
likväl en undersökning av, huru dessa förhållanden gestalta sig å de sär
skilda bostadsräkningsorterna. Angående bostadsutrymmet per person å var 
och en av dessa innehållas, som nämnt, uppgifter i tab. 7: A och B samt i 
tab. CC. I fråga om antalet boende per 100 rum i samtliga lägenheter samt 
i smålägenheter (t. o. m. 2 rum och kök) kunna för undersökningsområdet i 
dess helhet siffrorna i dessa tabeller sammanfattas på följande sätt: 

Ser man först på a-siffrorna, befinnes den höga boendetätheten av 200 
invånare och däröver per 100 rum i s a m t l i g a lägenheter föreligga i de 
lappländska gruvsamhällena Malmberget och Kiruna, sågverksamhället Sköns
berg invid Sundsvall och arbetarförstaden Lunden invid Göteborg. Läggas 
s m å l ä g e n h e t e r n a till grund, komma ytterligare över den angivna gränsen 
sundsvallsförorten SköDsmon och göteborgsförstäderna Krokslätt och Gärda. 

För hög bostadsstandard, för såvitt denna uttryckes genom låga siffror 
för antalet boende per 100 rum, utmärka sig Karlshamn, Visby, Nybro, 
Kristianstad, Lidingö, Eslöv, Vara, Ystad och Lund, samtliga med mindre än 
110 boende per 100 rum. Tagas endast smålägenheterna i betraktande, blir 
ordningen mellan orterna med relationstal under 130 följande: Karlshamn, 
Nybro, Eslöv, Visby, Vara, Kristianstad, Ystad och Höganäs. Ur sistnämnda 
grupp har således u tgå t t bl. a. Lidingö, där smålägenheterna i förhållande 
t i l l det allmänna genomsnittet äro rä t t starkt befolkade. 

Till jämförelse med ovanstående uppgifter må meddelas, at t på 100 rum 
kommo i Stockholm i samtliga bostadslägenheter 123 (i enbart gamla Stock
holm 121) samt i smålägenheterna 162 boende, medan för Göteborg motsva
rande tal voro 145 och 183. 

För at t närmare klarställa, i vad mån nu anförda boendetäthetssiffror på
verkats av bostadsbeståndets lokala storleksfördelning, må anföras motsva
rande jämförelsetal enligt b-siffroma. Beträffande såväl samtliga lägenheter 
som smålägenheter behålla härvid Lunden, Kiruna och Malmberget sina 
platser som de trångboddaste orterna i riket, närmast följda av Krokslätt 
och Eässberg. Av städer med starkt utnytt jat bostadsutrymme må nämnas 
Luleå, Huskvarna, Söderhamn, Umeå och Östersund. Lägsta boendetätheten 
enligt detta beräkningssätt visa i fråga om samtliga lägenheter Karlshamn, 
Nybro, Visby, Eslöv, Ystad och Vara, och även om enbart smålägenheten)a 
läggas ti l l grund, förete dessa orter de gynnsammaste relationstalen, ehuru 
med något omkastad ordning. 

Uträknas efter här använd standard b-siffror även för Stockholm och 
Göteborg, bliva dessa för samtliga bostadslägenheter resp. 132 och 141. 
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Tab. 7 A möjliggör emellertid en belysning av bostadsstandarden ej blott 
å olika orter, utan även inom olika bebyggelsezoner. Dessa upplysningar 
hava sammanfattats i nedanstående översikt, varuti med A förstås stadsom
rådet i dess helhet, medan för orter med stadsdelsindelning B avser den inre 
staden och C ytterområdet: 

Enl ig t a-siffrorna visa således de yt tre stadsdelarna genomgående avse
värt högre boendetäthet än de inre, men denna skillnad utjämnas något, om 
i stället b-siffrorna läggas till grund för jämförelsen. I fråga om dessa se
nare tal äro för övrigt variationerna mellan de olika ortsgrupperna anmärk
ningsvärt små. 

Boendetätheten iuom olika socialgrupper. Utvidgar man undersökningen om 
bostadsstandarden till att avse icke blott olika slag av lägenheter utan även 
olika socialgrupper av bostadsinnehavare, meddelas i tab. 7 B uppgifter rö
rande antalet boende per 100 rum inom fem olika kategorier, utskilda och 
angränsade på sätt ovan (sid. 85*) angivits. E t t sammandrag av dessa upp
gifter efter ortsgrupper och landsdelar meddelas i tab. E E . 

För orterna tillsammantagna utgör sålunda antalet boende per 100 rum 
92 för de ekonomiskt gynnsammare ställda och 145 för de mindre bemed
lade. Liksom de allmänna boendetäthetssiffrorna förete även dessa special
tal, särskilt det sistnämnda, vissa förskjutningar inom olika landsdelar, 
framträdande i en sjunkande tendens, ju längre man kommer mot söder, och 
en stigande, ju mer man går åt norr. När emellertid åtskilliga orter be
teckna undantag från denna regel, är förklaringsgrunden vanligen skiljaktig
heter i de mindre bemedlades sociala sammansättning. Såsom förut antyt ts 
(sid. 90*), förete nämligen lägre tjänstemän, mindre näringsidkare, arbetare 
och understödstagare, även när de leva under i huvudsak enahanda ekono
miska villkor, bestämda skiljaktigheter i bostadsvanor, och dessa framträda 
delvis än tydligare när det som här gäller icke det absoluta utan det rela
tiva bostadsutrymmet. 

Minst är, såsom jämförelsetalet 101 boende per rum antyder, i genomsnitt 
trångboddheten bland p e n s i o n ä r s - och u n d e r s t ö d s t a g a r h u s h å l l e n . Vis
serligen äro ifrågavarande hushåll så gott som uteslutande hänvisade till 
smålägenheter, men uppväges detta förhållande därigenom, at t gruppen till 
mycket stor del utgöres av ensamboende äldre personer. Dock innefattar 
understödstagarkategorien jämväl ett antal barnrika hushåll, och en väsent-
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Tab. EE. Boendetätheten inom olika socialgrupper. 

l ig ökning av detta element torde vara förklaringsgrunden till, at t gruppen 
i fråga på vissa orter visar en ganska hög grad av trångboddhet, t. ex. i 
Malmberget och Kiruna, i åtskilliga förstadsorter samt i industrisamhällen 
sådana som Eskilstuna, Oxelösund och Huskvarna. 

Relat ivt gynnsamma bostadsförhållanden uppvisa jämväl l ä g r e t j ä n s t e 
m ä n och s j ä l v s t ä n d i g a m i n d r e n ä r i n g s i d k a r e , inom vilka hushållsgrup
per i medeltal resp. 123 och 122 boende komma på 100 rum. Dock före
komma avsevärda lokala skiljaktigheter med avseende på boendetätheten, som 
inom den förstnämnda kategorien växlar mellan 158 (Oxelösund) och 96 
(Höganäs), medan i den senare gruppen spänningen angives genom talen 172 
(Kiruna) och 78 (Eslöv). 

Störst är trångboddheten genomgående inom a r b e t a r h u s h å l l e n , där de 
vanligen små lägenheterna och stora barnskarorna bringa upp medeltalet 
ända till 174 boende per 100 rum. Undersöker man närmare förhållandena 
på de särskilda orterna, synes den största trångboddheten bland arbetarbe
folkningen förekomma i de norrbottniska gruvsamhällena (237 och 230), de 
västernorrländska sågverkssamhällena (186—226) och förstäderna omkring 
Göteborg (190—226), medan de gynnsammaste bostadsförhållandena för arbe
tare torde råda i vissa, i regel mindre, samhällen i landets sydligare del, 
såsom Nybro (122), Karlshamn (127), Visby (129), Eslöv (130), Vara (132) 
och Höganäs (133). 

Framhållas må emellertid i detta sammanhang, at t å större orter med 
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mera rikt förgrenat näringsliv, arbetarklassen utgöres av ett flertal olika 
element, vilka förete stora inbördes skiljaktigheter med avseende på inkom
stens höjd och beständighet m. m., medan å vissa mindre orter, såsom i de 
förenämnda norrländska gruv- och sågverkssamhällena m. fl., i huvudsak 
förefinnes en förhärskande arbetarkategori, som sålunda trycker sin prägel 
på arbetarbefolkningens levnads- och bostadsförhållanden. 

4. Hyra och inkomst. 

a. Hyresbeloppen. 

Hyresprisens fastställande. Sedan sålunda bostadslägenheternas sammansätt
ning och beskaffenhet samt de boendes förhållanden blivit belysta i den mån 
materialet det medgiver, må uppmärksamheten riktas på de hyrespris bo
städerna betingade vid tiden för bostadsräkningen. 

I syfte a t t erhålla verkligen betalda hyresbelopp hava härvid de av äga
ren begagnade, de outhyrda samt de hyresfritt (eller mot mycket ringa av-
gäJd) upplåtna lägenheterna uteslutits och undersökningen inskränkts till at t 
omfatta endast de u t h y r d a bostäderna. Av dessa hava ytterligare blandade 
och anstaltslägenheter lämnats å sido, enär i hyresbeloppen för desamma 
ingå icke blott utgifter, som äro nödiga för det direkta bostadsbehovets till
fredsställande, utan även vissa driftkostnader för bostadsinnehavarens yrkes
utövning m. m. 

Hyresprisen för de sålunda återstående hyreslägenheterna hava ortsvis, för 
vissa större städer även stadsdelsvis, sammanställts i tab. 8 och 9 i tabell
bilagan. Av dem meddelar den förra genomsnittliga årshyran per lägenhet 
såväl för samtliga bostäder som för sådana med centraluppvärmning, medan 
i den senare verkställts en uppdelning av lägenheterna å varje särskild ort 
efter storlekstyper och hyresbelopp. 

Medelhyror inom olika ortsgrnpper. Av tab. 8 framgår, a t t hyresnivån i hög 
grad växlar såväl på de särskilda orterna som inom olik a delar av landet. 
För att närmare åskådliggöra dessa växlingar beträffande större och mindre 
orter inom skilda geografiska områden har uppgjorts tab. F F . Härvid fram
träder, att genomsnittshyran ställer sig högst i de redovisade förstadssam
hällena, av vilka flertalet tillhöra Stockholms och Göteborgs bostadsområden. 
Den är vidare dyrare i de större städerna än i de medelstora och dyrare i 
dessa än i småstäderna. Vidare befinnes hyresnivån i stort sett ligga på 
ett högre plan i östra och norra Sverige än i övriga landsdelar. 

Nu berörda förhållanden röna dock avsevärd inverkan av bostadslägenhe
ternas skiljaktiga storleksfördelning inom olika landsdelar och orter. För 
att borteliminera denna felkälla vid jämförelser orterna emellan hava, förutom 
de vanliga enkla medeltalen för årshyran per lägenhet och rum (a-siffror), 
meddelats särskilda medeltal (b-siffror), vilka genom standardberäkning efter 
ovan (sid. 104*) angivna grunder korrigerats med hänsyn till lägenhetsbestån
dets lokala avvikelser från det allmänna genomsnittet. Enl igt de sålunda 
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Tab. FF. Medelhyror inom olika ortsgrupper och landsdelar. 

a) Enkla medeltal, b) medeltal, korrigerade med hänsyn till lägenheternas skiljaktiga storleksför
delning å olika orter. 

Anm. Medievalstil anger, att ifrågavarande tal är beräknat på mycket fåtaliga priniäruppgifter 

funna talen skulle, om hänsyn tages endast till de större städerna, hyres
nivån i Småland och öarna samt södra Sverige ligga resp. 20 och 7 % under 
men i norra och östra Sverige resp. 18 och 12 % över storleksgruppens me
deltal, under det att hyrorna i de västsvenska städerna ungefär sammanfalla 
därmed. 

Av de sinsemellan rätt olikartade samhällen, som sammanförts under be
teckningen förstadsorter, uppvisa stockholmsförorterna avsevärt högre medel
hyror än någon av de övriga ortsgrupperna, vilket ej är ägnat att förvåna, 
då i Stockholm årsmedelhyran per lägenhet år 1920 utgjorde a) 939 kr. och 
b) 742 kr. (d. v. s. om lägenhetsfördelningen i huvudstaden överensstämde 
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med landsortsstädernas genomsnitt). Däremot ansluta sig hyrorna i Göte
borgs fölstadssamhällen rät t nära till genomsnittshyrorna i landsdelens större 
städer; moderstadens medelhyra per lägenhet var a) 551, b) 532 kr. Beträf
fande de återstående norrländska förstadsorterna är at t märka, att hyres
nivån i den utanför Östersund belägna Hornsbergs villastad låg ungefär 
dubbelt så högt som i de av sågverksbolagens arbetarbostäder dominerade 
grannsamhällena till Sundsvall. 

I de båda övriga grupperna av medelstora och mindre orter stodo medel
hyrorna i de olika landsdelarna i ungefär samma förhållande till varandra, 
som ovan påvisats beträffande de större städerna. Hyresnivån inom denna 
sistnämnda grupp, på vilken komma mer än t re fjärdedelar av samtliga redo
visade hyreslägenheter, blir för övrigt i väsentlig grad bestämmande för 
hyresnivån inom undersökningsområdet betraktat såsom ett helt. 

Tab. <5 möjliggör en utredning av hyresnivån ej blott inom särskilda orter 
utan även inom olika s t a d s d e l a r av större städer. Utrymmet förbjuder 
et t närmare ingående på dessa av de lokala bebyggelseförhållandena i hög 
grad präglade siffror, utan skall man inskränka sig till a t t för orterna i 
gemen meddela följande översikt över årsmedelhyran per lägenhet [a) enkla 
medeltal, b) medeltal korrigerade med hänsyn till bostadsbeståndets skilj
aktiga storleksfördelning] såväl inom stadsområdet i dess helhet (A) som i 
•den inre staden (B) och ytterområdet (C): 

Härav framgår, a t t skillnaden i hyresnivån mellan den inre staden och 
ytterområdet är betydligast i de största orterna (22 %) och minst i gruppen 
av orter med 20 000—40 000 invånare (5 %), detta om vid jämförelsen använ
das de framräknade b-talen, som särskilt i fråga om ytterområdena väsent
ligt avvika från motsvarande a-siffror, vilka starkt påverkas av hyreslägen
heternas olika storleksfördelning inom de särskilda stadsdelarna. 

Framhållas må, a t t hyrorna inom klassen av orter med 40 000 invånare 
och däröver skulle ställa sig icke obetydligt högre, därest hyresuppgifterna 
här avsåge icke allenast Malmö och Norrköping utan även Stockholm och 
Göteborg. De genom kommunala bostadsräkningar vid årsskiftet 1920—21 i 
dessa båda städer konstaterade genomsnittliga årsmedelhyrorna i kronor för 
lägenheter av olika storleksklasser utgjorde nämligen: 
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Som härav framgår, har för nämnda båda storstäders vidkommande hyres
lägenheterna uppdelats i sådana utan och med centralvärme. En dylik dif
ferentiering har även verkställts vid den statliga bostadsräkningen, och åter
givas genomsnittliga hyresprisen för lägenheter av sistnämnda slag, vilka 
uppgå till 6 925 eller 3 s % av samtliga hyresbostäder, ortsvis i tab. 8 samt i 
sammandrag i tab. F F . I dessa befinnes medelhyran per centralvärmelägenhet 
ligga enligt a-talen 177 % och enligt b-talen, som härvid på grund av den stora 
olikheten i storleksfördelning äro att föredraga, 37 % över den för samtliga 
lägenheter gällande (i Stockholm a) 112, b) 30^ , i Göteborg a) 107, b) 27 %). 
Då man här endast räknat med grundhyran (icke den jämväl ersättning för 
centraluppvärmning, tillhandahållande av varmvatten m. m. inneslutande 
totalhyran), måste ovan angivna skillnad i hyresnivån ha sin grund däruti, 
a t t de lägenheter, varuti centraluppvärmning anordnats, ofta hava en del 
andra bekvämligheter samt merendels äro av bättre och modernare beskaf
fenhet än övriga lägenheter. 

Faktiska hyresbelopp. De uträknade medelhyrorna giva emellertid ett drag 
av skenbar enhetlighet och likformighet åt hyresförhållandena, som dessa i 
verkligheten ingalunda äga. Med hänsyn härti l l böra nu berörda genom
snittshyror sammanställas med de f a k t i s k a h y r e s b e l o p p e n , vilka uti av 
utrymmeshänsyn betingad sammandragen form, ortsvis återgivas i tab. 9 av 
tabellbilagan. En sammanfattning av sistnämnda tabell med de absoluta 
talen omräknade i relativa meddelas i omstående tab. GG. 

Dessa tabeller giva i första hand en nästan överraskande bild av de enorma 
prisdifferenser, som förefinnas inom samma Jägenhetskategori, i det välin-
redda och välbelägna lägenheter om exempelvis ett rum och kök kunna be
tinga samma hyra som enklare två- och trerumslägenheter. Betraktar man 
tabellernas ortssiffror, synas emellertid hyresbeloppen inom de olika lägen
hetsgrupperna ofta konvergera mot en viss priskategori. Detta vanligast 
förekommande värde, vilket närmast motsvarar vad som i den statistiska 
litteraturen plägar benämnas det »tätaste värdet», »typtalet» eller »ordinär
värdet», är av praktisk betydelse så till vida, att det ger ett bättre och säk
rare uttryck för det för ett visst slag av bostäder normala eller typiska 
hyresbeloppet än det vanliga aritmetiska medeltalet, vilket i ganska hög 

8—240613. (Forts. sid. 123*.; 
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Tab. GG. De uthyrda lägenheterna å bostadsräkningsorterna, fördelade 
efter lägenhetskategorier och hyresbelopp. 

Anm. Medievalstil anger, att ifrågavarande tal är beräknat på mycket fåtaliga primäruppgifter. 

1 Procenttalen för orten i dess helhet innefatta även lägenheterna om 4 o. fl. ram och k5k. 
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Tab. GG (forts.). De uthyrda lägenheterna fördelade efter lägenhetskategorier 
och hyresbelopp. 
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Tab. GG (forts.). De uthyrda lägenheterna fördelade efter lägenhetskategorier 
och hyresbelopp. 
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Tab. GG (forts.). De uthyrda lägenheterna fördelade efter lägenhetskategorier 
och hyresbelopp. 
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Tab. GG (forts.). De uthyrda lägenheterna fördelade efter lägenhetskategorier 
och hyresbelopp. 
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Tab. GG (forts.). De uthyrda lägenheterna fördelade efter lägenhetskategorier 
och hyresbelopp. 
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Tab. GG (forts.). De uthyrda lägenheterna fördelade efter lägenhetskategorier 
och hyresbelopp. 
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Tab. GG (forts.). De uthyrda lägenheterna fördelade efter lägenhetskategorier 
och hyresbelopp. 
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Tab. GG (forts.). De uthyrda lägenheterna fördelade efter lägenhetskategorier 
och hyresbelopp. 
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grad påverkas av hyrorna för a ena sidan undermåliga bostäder, å den andra 
lyxlägenheter. I tab. HH, som åskådliggör hyresnivån i bostadsräknings
orterna efter olika beräkningsgrunder, meddelas vid sidan av de aritmetiska 
medeltalen även dylika »typtal», vilka visserligen ej kunna göra anspråk pä 
a t t i alla punkter stå sig för en sträng vetenskaplig kritik. Desamma grunda 
sig nämligen delvis på uppskattning och äro i inånga fall föga utpräglade, 
men de torde dock kunna sägas angiva det ungefärliga hyrespriset för en 
m e d e l g o d lägenhet av ifrågavarande slag. 

Typtalen ligga, som tabellen utvisar, än över och än under motsvarande arit
metiska medeltal. Det förra fallet, som möter t. ex. i Hagalund, Nyköping, 
Oskarshamn, Malmö, Lunden oeli Örebro, antyder förefintligheten av ett för
hållandevis stort antal mindervärdiga bostadslägenheter, som pressa ned 
medelhyran, medan det senare alternativet, som föreligger exempelvis i Oxe
lösund, Motala, Kristianstad, Landskrona och Karlstad, torde betingas av ett 
relativt stort antal nybyggda eller av annat skäl dyra lägenheter. Av dylika 
anledningar kunna stundom de faktiska hyresbeloppen hopa sig omkring 
tvenne hyresprislägen. 

Medelhyror å olika orter. De »normala» hyresbeloppen äro emellertid med 
hänsyn till sin något skiftande natur sämre än de efter vanliga grunder be
räknade medelhyrorna lämpade att läggas till grund för jämförande under
sökningar. 1 syfte att erhålla en mera överskådlig bild av hyresnivån a 
bostadsräkningsorterna har en omgruppering och bearbetning av medelhyres-
uppgifterna från tab. 8 verkställts i tab. HH, var est de särskilda samhällena 
ordnats efter fallande medelhyra för 1 rum och kök. 

Denna bostadstyp har valts i syfte att giva uttryck för de särskilda or
ternas prisdyrhet eller prisbillighet i fråga om bostäder, enär densamma väl 
kan anses fylla den härför nödiga förutsättningen att vara en representativ 
och å de särskilda orterna möjligast likformigt inredd och gestaltad lägen
hetskategori. 

För bostadsräkningsorterna tillsammantagna utgör medelhyran (aritmetiskt 
medeltal) för 1 rum och kök 246 kr. Hur de särskilda orterna och deras 
medelhyror gruppera sig omkring detta medeltal, framgår av följande översikt: 

De i hyresavseende dyraste 16 orterna (medelhyra för 1 rum och kök 300 
kr. per år och däröver) äro följande: Råsunda 421 kr., Boden 403 kr., Lidingö 
387 kr., Östersund 386 kr., Hornsberg 377 kr., Sundbyberg 361 kr., Umeå 
355 kr., Kiruna 346 kr., Lilla Alby 338 kr., Hagalund 326 kr., ATya Huvudsta 
319 kr., Katrineholm 316 kr., Solna 314 kr., Västerås 314 kr., Sundsvall 
305 kr. och Luleå 302 kr. Tilläggas böra Stockholm och Göteborg, där 
medelhyran för 1 rum och kök utgjorde resp. 462 och 331 kr. 
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Tab. HH. Hyresnivån å boatadsräkningsorterna efter olika beräknings
grunder. 

(a) enkla medeltal, b) medeltal korrigerade med hänsyn till bostadsbeståndets skiljaktiga storleks-
fördelning å olika orter. — Medievalstil anger, att ifrågavarande tal är osäkert.) 
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Tab. HH (forts.). Hyresnivån å bostadsräkningsorterna efter olika beräknings
grunder. 

De orter, där bostäderna stå lägst i pris (medelhyra för 1 rum och kök 
bögst 175 kr. per år), äro följande: Tidaholm 113 kr., Gångviken 123 kr., 
"Växjö 144 kr., Karlshamn 146 kr., Lilla Edet 147 kr., Mariestad 148 kr., 
Skön 151 kr., Höganäs 153 kr., Ystad 155 kr., Visby 156 kr., Nybro 160 kr., 
Värnamo 163 kr., Eksjö 163 kr., Huskvarna 164 kr., Mölndal 170 kr., Kram
fors 173 kr. och Västervik 175 kr. 
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Till förra gruppen höra sålunda rikets båda största städer, Stockholms 
förstäder, ett par mellansvenska städer samt ett antal städer och orter i 
företrädesvis de övre delarna av Norrland. Den senare kategorien utgöre» 
övervägande av mindre städer och samhällen, merendels belägna i Småland, 
Sydsverige och Västsverige. 

Lägenheten 1 rum och kök utgör väl i större delen av var t land typen 
för de familjebostäder, som innehavas av arbetarna och i allmänhet de mindre 
bemedlade klasserna. I vad mån ifrågavarande hyressiffror verkligen sätta 
sin prägel på hyresnivån i allmänhet å en viss ort, framgår genom en jäm
förelse mellan dem och de i en följande kolumn av tab. HH meddelade medel
hyrorna (a) för de undersökta orternas bostadslägenheter tillsammantagna, 
för vilka genomsnittstalet utgör 385 kr. Hur ifrågavarande genomsnittspris 
ställa sig för de särskilda orterna, framgår av a-siffrorna i följande samman
ställning: 

De 12 orter, där medelhyran per lägenhet (a) utgör 450 kr. eller däröver,, 
äro Råsunda 803 kr., Lidingö 679 kr., Umeå 626 kr., Östersund 618 kr., Bo
den 538 kr., Lilla Alby 507 kr., Uppsala 498 kr., Sundsvall 491 kr., Mora
strand 473 kr., Örebro 464 kr., Hornsberg 456 kr. och Luleå 454 kr. 

Granskas denna förteckning närmare, befinnas väl i densamma övervägande 
ingå orter, å vilka bostadshyrorna genomgående ligga på en hög nivå, men. 
kunna ifrågavarande medeltal l ikväl icke anses giva en fullt r ik t ig bild av 
de särskilda orternas dyrhet i fråga om bostadspris, enär de på hyressum-
morna beräknade genomsnittstalen röna avsevärd inverkan av den större eller 
mindre tillgången å vederbörande platser på för mera bemedlade avsedda 
rymligare och därför högre i pris stående lägenheter (jfr ovan). Vill mau 
erhålla en i görligaste mån r ikt ig bild av de årliga hyreskostnaderna å olika 
orter, måste därför hänsyn tagas till angivna avvikelser i fråga om bostads
typerna å de särskilda orterna. Detta sker, därest man omräknar medeltalet 
för varje särskild ort under förutsättning, a t t lägenheternas storleksfördel
ning vore densamma som å orterna tillsammantagna (se sid. 104*). De genom 
dylik sstandardberäkning» korrigerade hy res medeltalen äro de i tab. HH samt 
i ovanstående tablå meddelade b-siffrorna. 

Användas samma gränser i fråga om sistnämnda medeltal som beträffande 
a-talen, kunna följande samhällen karakteriseras såsom dyra bostadsorter 
(medelhyra 450 kr. och däröver): Råsunda 642 kr., Hornsberg 639 kr., Boden 
607 kr., Lidingö 596 kr., Östersund 573 kr., Umeå 566 kr., Sundsvall 528 kr., 
Lilla Alby 516 kr., Katrineholm 506 kr., Västerås 505 kr., Sundbyberg 503 
kr., Luleå 497 kr., Kiruna 496 kr., Ludvika 491 kr., Hagalund 473 kr., N y a 
Huvudsta 468 kr., Örebro 468 kr., Malmberget 454 kr. och Solna 452 kr. 
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Jämföres den på grundval av a-siffrorna bildade gruppen av dyra orter 
med den nu bildade, befinnas i den senare hava tillkommit Katrineholm, 
Västerås, Sundbyberg, Kiruna, Ludvika, Hagalund, Nya Huvudsta, Malm
berget och Solna, medan ur den förra utgåt t Uppsala och Morastrand, vilka 
således mera till följd av ett relativt stort antal rymligare lägenheter än pa 
grund av hyresnivåns höjd kommit att framstå såsom särskilt dyra bostads
orter. 

De orter, å vilka befolkningen med lägsta penningutgifter tillgodoser sitt 
bostadsbehov, äro följande, å vilka en familjebostad (enligt a-talen) i genom
snitt kostar under 250 kr. per år: Gångviken 104 kr., Tidaholm 150 kr., 
Skön 154 kr., Skönsberg 156 kr., Skönsmon 166 kr., Lilla Edet 196 kr., 
Avesta 198 kr., Huskvarna 206 kr., Vilhelmina 214 kr., Fässberg 224 kr., 
Mölndal 238 kr. och Höganäs 249 kr. 

Jämföres denna ortsgrupp med följande orter, som enligt b-talen falla un
der 250-kronorsgränsen, nämligen Tidaholm (190 kr.), Grångviken (202 kr.), 
Lilla Edet (234 kr.), Huskvarna (235 kr.), Höganäs (240 kr.) och Karlshamn 
(242 kr.), återfinnas av sistnämnda orter alla utom Karlshamn i den förra 
gruppen, ur vilken däremot utgåt t Skön, Skönsberg, Skönsmon, Avesta, Vil
helmina, Fässberg och Mölndal, i vilka följaktligen de låga a-talen åtmin
stone delvis äro a t t tillskriva den talrika förekomsten av enkelkök och andra 
billiga smålägenheter. 

Utgår man från, att de på nu berörda sätt erhållna standardtalen (b-siff-
rorna) giva ett tillfredsställande mått för resp. orters prisdyrhet eller pris
billighet i fråga om bostäder, kan på grundval härav beräknas h y r e s i n d e x -
t a l , angivande de särskilda orternas inbördes relation i förevarande avseende. 
En dylik indexserie meddelas här nedan för våra 13 största städer, mellan 
vilka icke torde råda alltför stora skiljaktigheter i fråga om särskilt små-
bostädernas beskaffenhet och utrustning med bekvämligheter. Härvid utgör 
det grundtal, som satts = 100, för talraden A den korrigerade genomsnitts
hyran för samtliga bostadsräkningsorter, inberäknat Stockholm och Göteborg 
(513 kr.), och beträffande B motsvarande tal för Stockholm (742 kr.). 

Härav framgår, hurusom hyresnivån för Stockholm är 45 < högre än det 
allmänna genomsnittet samt att, jämförda med huvudstadens, hyrorna i Göte
borg och Malmö i medeltal äro resp. 28 och 45 °?0 lägre. Dessa jämförelsetal 
giva ett skarpt uttryck för det ofta berörda förhållandet, at t i Stockholm 
råda icke blott absolut utan även relativt synnerligen höga bostadspris. 

Medelhyra per rum. För att i ett tal få ett skarpt ut t ryck för den all
männa hyresnivån å en viss ort plägar ofta beräknas medelhyran pe r r u m 
(»eldstad», d. v. s. boningsrum inber. kök). Det ta belopp uppgår, som tab. 
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H H utvisar, för undersökningsområdets samtliga bostadslägenheter i genom
snitt t i l l 145 kr. Hyrespriset per rum stiger emellertid väsentligt, i samma 
mån lägenhetens rumsantal höjes och därmed i regel även dess kvalitet, 
såsom framgår av följande talrad, avseende samtliga orter: 

Det har därför ansetts motiverat att söka korrigera denna felkälla genom 
en standardberäkning efter samma grunder som i fråga om lägenheterna. 
Dessa korrigerade medeltal hava (såsom b-siffror) jämte de enkla aritmetiska 
medeltalen (a-siffrorna) lagts till grund för den i nedanstående tablå verk
ställda grupperingen av bostadsräkningsorterna: 

Då medeltalet för samtliga orter uppgick till 145 kr., sträcker sig således 
spridningen betydligt längre ovanför medeltalet än under detsamma. Högst 
(över 200 kr.) låg hyrespriset per rum enligt b-beräkningen i Råsunda, Horns
berg, Boden, Lidingö, Östersund och Umeå, medan däremot rummen voro 
relativt billiga (under 100 kr. per år) i Tidaholm (72 kr.) samt i Gångviken, 
Lilla Edet, Huskvarna, Höganäs, Karlshamn, Nybro, Värnamo, Visby, Växjö, 
Mariestad och Eksjö. I den förra gruppen böra placeras även Stockholm och 
Göteborg, där motsvarande jämförelsetal voro resp. 279 och 201 kr. (a-tal 
resp. 309 och 215 kr.). 

Hyresregleringens inverkan på hyresnivån. Det är ett känt förhållande, huru
som hyresprisbildningen under åren närmast före bostadsräkningen ej varit 
fri utan rönt avsevärd inverkan genom åtgärder från det allmännas sida. 
Till närmare belysning av nämnda hyreskontrolls verkningar har utarbetats 
tab. 10, varuti verkställts en ytterligare differentiering av hyresprisen ur 
vissa för krisårens hyresprisbildning betydelsefulla synpunkter. Sålunda 
hava i första hand utskilts hyreslägenheter i n y a hus, varmed förståtts så
dana, som tagits i bruk först efter hyresstegringslagstiftningens ikraftträ
dande den 25 maj 1917 och sålunda varit i huvudsak undantagna från hyres
nämndernas reglerande verksamhet. Med hänsyn till sistnämnda förhållande 
hava sedan de äldre lägenheterna fördelats i h y r e s r e g l e r a d e bostäder, be
träffande vilka det utgående hyresbeloppet fastställts av hyresnämnd, och 
i c k e h y r e s r e g l e r a d e lägenheter. 

Ser man först på hyresprisbildningen i de bostadshus, vilka såsom nybyggda 
i huvudsak varit undandragna från hyresregleringen, framgår den absoluta 
och relativa hyresnivån för hithörande lägenheter av tab. I I . 
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Tab. II . Medelhyror i nybyggda hus (tagna i bruk efter den 25 maj 1917) 
inom olika ortsgrupper och landsdelar. 

Det framgår härav, att hyresprisen för de nybyggda lägenheterna stodo 
48—68 % över den å resp. orter år 1920 i allmänhet gällande för bostäder av 
motsvarande rumsantal, d. v. s. ungefär dubbelt så högt som 1914 (jfr sid. 162*). 
I jämförelse med byggnadskostnaderna, vilka vid tidpunkten för bostads
räkningen lågo ungefär tre gånger så högt som före kriget, måste dock denna 
differens betraktas såsom relativt liten och förklarlig endast genom de bety
dande subventioner, som från såväl statens som kommunernas sida kommit 
flertalet av dessa byggnadsföretag till del. 

Övergår man därefter till de hyreslägenheter, vara hyresstegringslagstift-
ningen varit direkt tillämplig, belysas hyresförhållandena närmare av tab. 
J J . Denna upplyser, att för hyresreglerade lägenheter hyresnivån låg 10— 
23 % högre än för icke hyresreglerade sådana inom motsvai-ande lägenhets-

9—240613. 
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Tab. JJ . Medelhyror för hyresreglerade och icke hyresreglerade lägenheter 
inom olika ortsgrupper och landsdelar. 

kategorier. Den sannolika förklaringsgrunden härtill torde vara, a t t det 
företrädesvis varit hyresbeloppen för de bättre och därför dyrare lägen
heterna inom resp. grupper, som dragits under hyresnämndernas prövning. 

Medelhyra per person. Det ligger i sakens natur, a t t hyresbeloppens skift
ningar skola i hög grad inverka på boendeförhållandena, och ett statistiskt 
mått härför erhåiles i viss mån genom de i tab. HH, sista kol., meddelade 
beräkningarna av årsmedelhyran per person. Detta tal utgör för orterna 
tillsammantagna 106 kr. Grupperas bostadsräkningsorterna efter deras resp. 
genomsnittstal, erhåiles följande talserie: 
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De ur denna synpunkt billigaste orterna (personayra under 60 kr.) äro 
(xångviken (39 kr.), Tidaholm (44 kr.), Skön (45 kr.), Skönsberg (47 kr.), 
Skönsmon (51 kr.), Huskvarna (51 kr.), Avesta (54 kr.), Fässberg (57 kr.) 
och Mölndal (59 kr.). 

Särdeles hög bostadsutgift per person (125 kr. och däröver) uppvisa Hå-
sunda (205 kr.), Lidingö (184 kr.), Umeå (169 kr.), Östersund (157 kr.), Bo
den (150 kr.), Uppsala (147 kr.), Lilla Alby (140 kr.), Sundsvall (139 kr.), 
Vara (130 kr.), Hornsberg (126 kr.) och Morastrand (126 kr.). 

I Stockholm utgjorde medelhyran per person 245 (eg. staden 259) kr. och 
i Göteborg 135 kr. 

En hög medelhyra per person kan betingas såväl av dyra bostadspris som 
av stora anspråk på bostadens rymlighet och beskaffenhet. Sammanställda 
med de förut meddelade genomsnittshyrorna per rum (sid. 127*), giva dock de 
anförda siffrorna en ganska klar föreställning om, i vilken grad de mindre 
bemedlade måst söka nedbringa hyran genom at t packa sig samman i lägen
heterna. 

Medelhyror inom olika socialgrupper. Bostadsanspråken växla emellertid icke 
blott på olika orter utan även, som ovan (sid. 90*) framhållits, inom olika 
socialgrupper. Närmare uppgifter om de genomsnittliga hyresutgifterna 
inom de ekonomiska och sociala skikt, vilka efter förut (sid. 84*) angivna 

Tab. KK. Medelhyror per år för olika socialgrupper (hushåll utan andra-
handshyrande). 
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grunder utskilts vid förevarande undersökning, meddelas i tabellbilagans 
tab. 12, kol. 4—9, varav ett sammandrag återfinnes i tab. KK, som i för
ening med den ovan i tab. Z meddelade översikten över bostädernas storleks
fördelning ger en ganska god inblick i de olika socialgruppernas bostads
förhållanden.1 

Bortses från den skäligen heterogena gruppen mera bemedlade, vilken för 
övrigt endast omfattar c:a 14 % av samtliga redovisade hyresgästhushåll, 
framgår av tab. KK, a t t vid tiden för bostadsräkningen medelhyran för ett 
mindre bemedlat hushåll i en svensk landsortsstad uppgick till 302 kr., 
nämligen 253 kr. för arbetarhushåll, 413 kr. för tjänstemannahushåll, 450 kr. 
för näringsidkarhushåll och 359 kr. för pensionärs- och understödstagar-
hushåll. Dessa genomsnittstal hava emellertid rönt avsevärd inverkan av 
den olikhet, som framträder med avseende på de särskilda socialgruppernas 
fördelning på billigare och dyrare orter. 

För a t t i görligaste mån borteliminera denna felkälla har i tab. KK (efter 
i noten ti l l tab. 12 angivna grunder) verkställts en fördelning av bostads
räkningsorterna på de fem dyrortsgrupper, som med hänsyn t i l l de år 1919 
rådande levnadskostnadsförhållandena urskilts i och för tillämpning av de 
i förordningen om inkomst- och förmögenhetsskatt år 1920 införda bestäm
melserna om ortsavdrag.2 För den lägsta dyrortsgruppen (I) finnes dock 
ingen representant bland bostadsräkningsorterna, men väl för de fyra föl
jande (II—V), t i l l vilka höra resp. 19, 35, 30 och 5 samhällen. Sättes 
genomsnittliga årsbyran för orterna i grupp I I = 100, erhållas indextal, be
lysande de särskilda yrkesgruppernas relativa hyresutgifter per hushåll inom 
de olika dyrortsgrupperna, och dessa tal hava i nedanstående tablå samman
ställts med motsvarande, på grundval av dyrortsgrupperingen kalkylerade 
medelindextal för levnadskostnadernas totalbelopp per normalfamilj: 

Denna jämförelse bekräftar väl det kända förhållandet, a t t skillnaden i 
prisdyrhet mellan olika orter är vida starkare med avseende på hyrorna än 
i fråga om levnadskostnaderna i allmänhet. 

Inom varje särskild dyrortsgrupp är relationen mellan de olika social
gruppernas genomsnittliga bostadsutgifter någorlunda likformig, såsom fram-

1 Vid dessa beräkningar hava, såsom i tab. 12 angives, endast mcdtagits hyresgästhushåll med 
känd inkomst och ntan andrahandshyrande. 

s Se socialstyrelsens kungörelser härom i sv. förf.saml. 1920 n:r 82 och 156; i fråga om det 
beräkningssätt, som härvid kommit till användning, meddelas en redogörelse i Soc. Medd., årg. 
1920, sid. 857. 
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går av nedanstående översikt, där genomsnittshyran för ett arbetarhushåll 
satts = 100: 

b . Inkomstförhållandena. 

Inkomstuppgifternas art. För bedömande av bostadsfrågans läge på en viss 
ort är det dock ej nog att hava kunskap om de absoluta hyresbeloppen, utan 
krävas därjämte uppgifter, vilka giva ett något så när riktigt mått på hy
rornas förhållande ti l l bostadsinnehavarnas inkomster. 

För a t t erhålla närmare kunskap om bostadsbefolkningens inkomstför
hållanden har, såsom ovan angivits, ur 1920 års taxeringslängder på varje 
lägenhetsuppgift antecknats vederbörande bostadsinnehavares och dennes 
familjemedlemmars till inkomst- och förmögenhetsskatt t a x e r a d e å r s 
i n k o m s t (sålunda ej blott det beskattningsbara beloppet) under föregående 
år, om sådan förefinnes, men eljest taxeringen till bevillning för inkomst av 
kapital och arbete. Taxeringen till nämnda båda skatter sker väl efter i 
vissa punkter avvikande grunder, men torde därav härrörande differenser i 
fråga om inkomstuppskattningen, särskilt vad de mindre bemedlade klasserna 
beträffar, icke omöjliggöra ett sammanförande av nämnda båda kategorier 
skattskrivna i syfte att erhålla en någorlunda trogen bild av inkomstfördel
ningen bland lägenhetsinnehavarna. 

En sammanställning av 1919 års under 1920 taxerade inkomst med den 
vid slutet av år 1920 utgående hyran ger dock en i viss mån artificiell 
hyreskvot, då ifrågavarande inkomst- och utgiftsposter icke tillhöra samma 
år i hushållsbudgeten. Då emellertid lönekurvan under 1919 ännu befann 
sig i stigande för att under 1920 nå sitt maximum och därefter åter visa 
nedgående tendens, torde den verkliga inkomstnivån under hyresåret 1920— 
21 ej alltför mycket avvika från den i förevarande undersökning för året 
1919 redovisade.1 Den bristande överensstämmelsen mellan hyres- och in
komstår medför dock alltid, at t et t större antal lägenhetsinnehavare, vilkas 
bostadsförhållanden under mellantiden undergått förändringar, icke kunnat 
återfinnas i taxeringslängderna och ej heller alltid kunnat anträffas för er
hållande av kompletterande uppgifter om inkomstens storlek, varför denna 
i åtskilliga fall måst angivas såsom obekant. Framhållas må även, att i 
taxeringslängderna uppgifter ej sällan saknas för de lägsta, ur skattesyn
punkt betydelselösa inkomsttagarna.3 Vid 1920 års taxering skulle i regel 

1 Enligt socialstyrelsens ärliga lönestatistik uppgick en industriarbetares genomsnittliga löne
inkomst under åren 1919—1921 till resp. 2 838, 3 237 och 2 999 kr. För denna befolkningsgrupp 
lågo således lönerna kalenderåret 1921, som ju omfattar 3 4 av hyresåret 1920—1921, c:a 5 % över 
1919 års nivå. 

s Statistiska centralbyrån: Taxeringen till inkomst- och förmögenhetsskatt år 1920, Stockholm 
1923, sid. 37*. 
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utgå ortsavdrag med resp. 900, 1 000, 1 200, 1 300 och 1 500 kr. inom var 
och en av förenämnda fem dyrortsgrupper, vidare familjeavdrag med 300 kr. 
(för hustru eller husföreståndarinna samt för varje minderårigt barn) samt, 
eventuellt, avdrag på grund av »särskilda omständigheter» med växlande be
lopp upp till 700 kr. Härtil l kommer, att en person icke upptogs till be
villning för inkomst av kapital och arbete, när den skattskyldiges (eller i 
fråga om äkta makar deras sammanlagda) inkomst understeg 500 kr. Då 
därjämte det bevillningsfria avdraget för de lägsta inkomsttagarna (med in
komst under 1 200 kr.) var 450 kr. och i vissa fall kunde ökas upp ti l l 840 
kr., torde de redovisade inkomsttagarna under nämnda belopp endast omfatta 
en ringa, ortsvis växlande del av den bland innehavare av självständiga 
lägenheter i städerna visserligen sparsamt företrädda befolkningsgrupp, som 
faktiskt uppburit inkomster av denna storlek.1 

Vidare tendera taxeringslängdernas inkomstuppgifter att, särskilt vad de 
mindre bemedlade angår, något understiga de verkliga årsförtjänsterna dels 
på grund av huvudinkomstens delvis okontrollerbara natur, dels med hänsyn 
till a t t biinkomster såväl för hushållsföreståndaren som för familjemedlem
marna mycket bristfälligt komma till synes i längderna. Emellertid finnes 
även en i motsatt riktning verkande faktor, lå t vara at t denna företrädesvis 
är av betydelse för de högre inkomstgrupperna, nämligen att i det till in
komst- och förmögenhetsskatt taxerade beloppet jämväl inräknas viss del av 
eventuellt förefintlig förmögenhet, varigenom i sådana fall de redovisade in
komstbeloppen bliva för höga. 

LägenhetsinnehaTarnas inkomstförhållanden. E n redovisning av inkomstför
hållandena bland de undersökta hyresgästhushållen meddelas i vidstående 
tab. L L , vilken grundar sig på särskild bearbetning av de primäruppgifter, 
som ligga till grund för tab. 11 i tabellbilagan. 

Häri hava utelämnats samtliga hushåll utan känd inkomst, vare sig de
samma utgöras av sådana, för vilka årsinkomsten ej kunnat utrönas, eller, 
såsom huvudsakligen torde vara fallet, av familjer utan någon medlem med 
taxeringsbar årsinkomst. Då här ifrågavarande inkomstutredning avser att 
ligga till grund för en jämförelse mellan hyra och inkomst, hava vidare ute
slutits icke blott hyresgästerna i blandade lägenheter o. d., vilkas hyra, som 
förut nämnts, jämväl innesluter vissa driftkostnader för yrkesutövningen 
m. m., utan även de familjer, som mottaga inhyrande och inneboende, enär 
nämligen möjlighet här icke finnes at t beräkna den rumsuthyrande familjens 
nettohyra. 

I tab. L L hava sålunda medtagits endast sådana hushåll, för vilka hyres
beloppet anger vad som utgivits för det direkta bostadsbehovets tillfreds
ställande. Dessa utgöra tillhopa 138 989 eller 71-o % av samtliga i hyres
lägenheter boende hushåll. Av dem faller mer än hälften (50-3 %) inom de 
båda inkomstgrupperna omkring 3 000-kronorsstrecket. Ser man på de olika 

1 De lägenhetsblanketter, å vilka varken för hushallsföreståndaren eller för någon av familje
medlemmarna inkomstuppgift funnits antecknad (eller inkomsten angivits ej uppgå till 500 kr.), 
hava vid bearbetningen avskilts och redovisas ej i tab. 11 och 12 av tabellbilagan. 
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Tab. LL. Hyresgästhushåll med känd inkomst och utan andrahandshyrande, 
fördelade på social- och inkomstgrupper. 

ortsgrupperna, äro olikheterna dock i vissa fall rätt framträdande. Så finner 
man en i genomsnitt betydligt högre inkomstskala för förstadsorterna, i 
vilka omkring 39 % av samtliga hushåll uppnådde en inkomst av 4 000 kr. 
eller mera, medan motsvarande procenttal för de större och medelstora stä
derna uppgick t i l l resp. 30 och 29 % och för de minsta orterna till c:a 33 % 
detta sistnämnda tack vare den jämförelsevis höga inkomstnivån i de i grup
pen ingående norrländska industrisamhällena. 

Tabellens övre del utvisar, att arbetarna i inkomstavseende med anmärk
ningsvärd regelbundenhet samlade sig omkring 3 000-kronorsgränsen, i det 
ej mindre än 63-5 % folio inom inkomstgrupperna 2 000—2 999 och 3 000— 
o 999 kr. Mindre än 2 000 kr. taxerad inkomst hade drygt en femtedel och 
över 4 000 kr. ej fullt en sjättedel av arbetarhushållen. 

Individual- ocli familjeinkomster. Vid nu berörda gruppering av inkomst
tagarna har hänsyn tagits endast till inkomsten för lägenhetsinnehavaren, 
d. v. s. hushållsföreståndaren eller eljest den person, som ekonomiskt uppbär 
hushållet. Det är emellertid ett känt förhållande, att, särskilt när det rör 
sig om mindre bemedlade, hustrun och barnen ofta lämna ganska betydande 
bidrag till familjeinkomsten. Ifrågavarande omständighet har, i den mån 
taxeringslängderna det medgiva, beaktats vid uppgörandet av nästföljande tab. 
MM, varest på grundval av tab. 12, kol. 10—21, beräknats medelinkomsten 
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Tab. MM. Medelinkomster inom olika grupper av hyresgästhushåll. 

dels med hänsyn tagen endast t i l l bostadsinnehavarens inkomst, dels med 
t i l lägg av familjemedlemmarnas biförtjänster, inom de olika ekonomiska och 
sociala grupper, som urskilts i förevarande undersökning (jfr sid. 85*). 

Granskas siffrorna i denna tabell, befinnes inräknandet av familjemedlem
marnas taxerade inkomster höja nivån med i genomsnitt omkring 600 kr. 
eller 14 % av hushållsföreståndarnas medelinkomst. 1 fråga om de mera väl-
situerade var motsvarande tal endast 5-5 %, medan det för de mindre bemed
lade uppgick till c:a 20 %. Fördelas de mindre bemedlade på socialgrupper, 
visar sig familjemedlemmarnas tillskott i medeltal utgöra bland arbetarna 
592 kr. (omkring 21 %), bland tjänstemännen 429 kr. (12 %), bland närings-
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idkarna 696 kr. (26 %) och bland pensionärer o. d. 662 kr. (29 %). Med hän
syn till det ofullständiga sätt, på vilket dylika biförtjänster pläga redovisas 
i taxeringslängderna, torde dessa siffror böra tillmätas mindre betydelse i 
och för sig än såsom uttryck för den relativa betydelsen inom olika social
grupper av dylika extra inkomster. 

I fråga om de särskilda ortsgrupperna befinnas familjemedlemmarnas in
komster vara såväl absolut som relativt taget högst i förstadsorterna och 
de större städerna och därefter avtaga med orternas folkmängd, vilket ger 
en antydan om det större behov av men också de större möjligheter till för
värvsarbete för hustrun och de hemmavarande barnen, som förhållandena i 
de mera folkrika städerna medföra. 

Inkomstnivån inom olika socialgrupper. Tab. MM möjliggör vidare en jäm
förelse mellan de angivna sociala huvudgruppernas inkomstnivåer, vilken ytter
ligare belyses av följande sammanställning: 

Arbetarnas och de mindre näringsidkarnas genomsnittsinkomst låg således 
mycket nära det allmänna medeltalet, medan relationstalet för tjänstemännen 
avsevärt överstiger och för pensionärerna o. d. betydligt understiger genom
snittet. Dessa variationer i inkomstnivån mellan olika grupper av mindre 
bemedlade böra fasthållas, enär de givetvis äro av betydelse, när det gäller 
att bedöma, i vad mån hyresutgifterna betunga hyresgästernas ekonomi. 

Till avsevärd del bero emellertid nämnda olikheter på socialgruppernas 
oenhetliga fördelning på orter med olika höga levnadskostnader. I syfte att 
i görligaste mån upphäva inverkningarna härav hava i slutet av tab. MM 
orterna fördelats på dyrortsgrupper efter ovan sid. 132* angivna grunder och 
med utgångspunkt från levnadskostnaderna samma år inkomsten förvärvades 
(19.19). Sammanfattas dessa uppgifter, befinnas de mindre bemedlade lägen
hetsinnehavarnas medelinkomster regelmässigt stiga med högre dyrortsgrupp, 
såsom framgår av följande uppställning, där arbetargruppens medelinkomst 
å orterna i grupp I I satts = 100: 
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Skillnaden i fråga om medelinkomst är således rä t t avsevärd mellan grup
perna I I I och IV samt i synnerhet mellan IV och V. Inom sistnämnda 
ortsgrupp hade arbetarhushållen en medelinkomst, som översteg genomsnittet 
för samtliga mindre bemedlade hushåll, medan den eljest höll sig därunder. 

I vad mån genomsnittstalen för löne- och inkomstläget inom de olika dyr-
ortsgrupperna överensstämma med de till grund för nämnda uppdelning lig
gande levnadskostnadssiffrorna, kan belysas genom att jämföra nedanstående 
trenne siffergrupper, varuti genomsnittliga dyrorts-, resp. inkomstindextalen 
för grupp I I satts = 100: 

Avvikelserna mellan inkomstläge och levnadskostnader (år 1919) voro sålunda 
av större betydelse egentligen inom grupp V, vilken i det förra avseendet låg 
ett icke oväsentligt högre plan än i det senare. Detta gäller även i fråga om 
de socialgrupper, vilkas inkomstförhållanden närmast kunde väntas överens
stämma med levnadskostnadernas nivå, nämligen arbetare och tjänstemän. 

Undersökes med tillhjälp av ortssiffrorna i tab. 12, vilka samhällen som 
utmärka sig för i förhållande till levnadskostnaderna anmärkningsvärt hög 
inkomstnivå (minst 10 % över medeltalet för ortsgruppen), befinnas dessa för 
arbetare vara i grupp I I Huskvarna (a.-ink. 2 948 kr.), Oskarshamn (2 786 
kr.), Västervik (2 782 kr.) och Kopparberg (2 855 kr.), i grupp I I I Katrine
holm (3111 kr.), Oxelösund (3 026 kr.), Karlskrona (3129 kr.), Landskrona 
(2 992 kr.), Åmål (3 234 kr.), Avesta (3 346 kr.) och Ludvika (3 625 kr.), i 
grupp IV Solna (3 698 kr.), Hagalund (3 595 kr.), Nya Huvudsta (3 812 kr.), 
Lilla Alby (3 499 kr.), Västerås (3 361 kr.) och Boden (3 371 kr.), i grupp V 
Kiruna (4 504 kr.). Särskilt l å g lönestandard för arbetarna (minst 10 °'° 
under gruppmedeltalet) visa av orterna i grupp I I Värnamo (2 087 kr.), Ny
bro (2 193 kr.), Visby (2 171 kr.), Varberg (2 222 kr.), Tidaholm (2 110 kr.) 
och Vara (2 198 kr.), av orterna i grupp I I I Motala (2 343 kr.), Karlshamn 
(2 352 kr.), Uddevalla (2 283 kr.), Borås (2 296 kr.) och Mariestad (2 074 kr.), 
av orterna i grupp I V Norrköping (2 548 kr.), Fässberg (2 695 kr.), Härnösand 
(2 595 kr.), Gångviken (2 526 kr.), Hornsberg (2 510 kr.) och Vilhelmina (2 318 
kr.) och av orterna i grupp V Sundbyberg (3 559 kr.). 

Förklaringsgrunden ti l l dessa förhållanden ligger, vad arbetarklassen an
går, t i l l väsentlig del i löneläget inom resp. orters huvudindustrier. Rela
tivt höga genomsnittslöner förete sålunda merendels näringsgrenar, som över
vägande kräva kvalificerad manlig arbetskraft, såsom exempelvis gruvrörelse, 
järn- och stålmanufaktur, mekanisk verkstadsindustri etc. Däremot karak
teriseras exempelvis textil-, tändsticks-, kartong-fabriks- o. d. industrier 
därav, att de i stor utsträckning sysselsätta kvinnlig arbetskraft, vilket 
föranleder, at t bland lägenhetsinnehavarna å sätesorterna för dylika näringar 

1 Jfr sid. 132*. 
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finnes ett förhållandevis stort antal ensamma kvinnor, vilkas relativt blyg
samma lönevillkor bidraga att sänka det allmänna medeltalet.1 

Det må emellertid uttryckligen framhävas, a t t man genom det vid bostads
räkningarna använda tillvägagångssättet med inkomstuppgifternas hämtande 
ur taxeringslängderna, vilken metod vid en så omfattande undersökning som 
denna torde vara den enda praktiskt genomförbara, knappast kan ernå mera 
än en allmän orientering rörande inkomstnivån inom större inkomsttagar-
grupper och ingalunda någon invändningsfri utredning av inkomstförhållan
dena för särskilda arbetarspecialiteter och än mindre för enskilda familjer. 

Det bör sålunda icke förbises, a t t icke blott i fråga om antalet fa
miljer utan även beträffande inkomsternas storlek de, övervägande vuxna, 
barnens arbetsförtjänster spela den ojämförligt största rollen bland biinkom
sterna. Dylika barninkomster komma dock i mycket olika utsträckning det 
gemensamma hushållet till godo. Vid de i samband med 1912—14 års bo
stadsräkning anordnade bostadsbeskrivningarna sökte man inhämta upp
gifter jämväl härom, och giva de, visserligen skäligen ofullständiga upplys
ningar, som kunnat erhållas, vid handen, att det av barnen t i l l föräldrarna 
lämnade bidragets storlek mycket växlar al l t efter hushållens ekonomiska 
ställning och förhandenvarande behov från hela inkomsten till endast en 
mycket ringa del av densamma. Vid förevarande bostadsräkning hava 
givetvis inga dylika uppgifter kunnat infordras, varför man icke kan sätta 
hyresbeloppet för familjer med vuxna barn i relation till familjeförsörjarens 
årsinkomst med tillägg av barnens till det gemensamma hushållet lämnade 
årsbidrag. Det kan även ifrågasättas, huruvida detta alltid vore riktigt , då en 
icke ringa del av de av barnen själva använda inkomsterna gä ti l l täckande av 
utgifter, som eljest skulle hava kommit att påvila det gemensamma hushållet. 

Med hänsyn härtill kunde det förefalla enklast att lämna å sido samtliga 
hushåll, där en eller flera av familjemedlemmarna taxerats t i l l inkomst och 
därigenom kunnat bidraga t i l l hyrans erläggande. Man torde dock kunna 
ifrågasätta lämpligheten av ett dylikt tillvägagångssätt, varigenom bort-
skäres ett viktigt led i de mindre bemedlades familje- och inkomstutveck
ling. Andamålsenligare synes vara, att, såsom här skett, beräkna den in
komst, varmed hyresutgifterna skola bestridas, på tvenne olika sätt, näm
ligen dels såsom hushållsföreståndarens inkomst för sig, dels såsom familje
medlemmarnas sammanlagda inkomst. Genomföres en dylik parallellbearbet
ning av materialet, torde man också erhålla et t korrektiv mot a t t man i förra 
fallet erhåller en något för låg, i det senare en något för hög familjeinkomst. 

c. Förhållandet mellan hyra och inkomst. 

Hyresprocenter inom olika inkomstklasser. I tabellbilagans tab. 11 redovisas 
ortsvis förhållandet mellan hyra och inkomst för 138 989 hushåll med känd 

1 Uppgifter om resp. städers huvudindustrier återfinnas i tab. o av kommerskollegii ärliga industri
berättelse. Framhållas må dock, att å åtskilliga orter arbetarklassens flertal utgöres icke av industri
arbetare utan av arbetare inom hantverk, handel och samfärdsel eller med växlande sysselsättning. 
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inkomst och utan andrahandshyrande. Härvid hava hushållen fördelats dels 
i socialgrupper på sådant sätt, a t t åtskillnad gjorts mellan samtliga hushåll 
(A), arbetarhushåll (B) och övriga hushåll (C), dels ock i inkomstklasser med 
utgångspunkt från hushållsföreståndarens taxerade inkomst. Därefter har 
för samtliga orter och grupper hyresprocenten beräknats på sådant sätt, a t t 
totala årshyran ställts i relation dels t i l l hushållsföreståndarens inkomst (a), 
dels till familjemedlemmarnas sammanlagda årsinkomst (b). I förra fallet 
får man, som ovan antytts, helt naturligt en något för hög och i senare 
fallet en något för låg hyresprocent. Av tabellens kol. 13 framgår genom
snittliga hyresprocenten för samtliga hushåll å resp. orter, medan i kol. 
3—12 återfinnas motsvarande procentsiffror för olika inkomstgrupper. 

Slutsiffrorna från denna tabell återgivas i vidstående tab. NN, samman
ställda med motsvarande tal för vissa huvudgrupper av orter. Serierna av 
hyresprocenter visa i stort sett ett regelmässigt avtagande från lägre t i l l 
högre inkomstgrupper och giva sålunda även för vårt lands vidkommande en 
viss bekräftelse av den s. k. schwabeska lagen, som innebär, a t t ju mindre 
inkomsten är, desto större andel därav uppslukar hyran. 

Medan sålunda, om hänsyn tages blott till lägenhetsinnehavarens inkomst, 
genomsnittliga hyresprocenten för bostadsräkningsorternas samtliga inkomst
tagare utgör 26-4 % i gruppen 800—1 199 kr . 1 samt 16-o % i kategorien 
1 200—1 999 kr., har den i den mera normala inkomstgruppen 2 000—2 999 
nedgått t i l l 10-8 %, i kategorien 3 000—3 999 kr. till 8-9 % samt i den högsta 
inkomstgruppen (6 000 kr. och däröver) till 7-o %. Motsvarande förhållande 
kan även konstateras beträffande de särskilda ortsgrupperna. 

Åtminstone de båda förstnämnda hyresprocenterna torde dock vara för höga 
för att beteckna den verkliga relationen mellan hyra och årsinkomst, enär 
i fråga om de lägsta inkomsttagarna totalinkomsten, särskilt vid nu gällande 
taxeringsförfarande, är synnerligen svår att utröna, i all synnerhet när den, 
som ofta är fallet, härflyter från arbete av växlande art eller från flera fa
miljemedlemmar. En fingervisning i detta avseende ger den omständigheten, 
att skillnaden mellan den på resp. individual- och familjeinkomster beräk
nade relativa hyran är störst i dessa grupper. Följer man i tab. 11 orts
siffrorna för dem, finner man jämväl, a t t de utmärkas genom anmärknings
värt höga hyresprocenter särskilt i samhällen, där detta inkomststreck lig
ger så långt under den i föregående kapitel närmare berörda genomsnitts
inkomsten för mindre bemedlade, a t t gruppen i fråga i huvudsak måste an
ses innesluta i ekonomiskt avseende »undernormala» hushåll. 

Vad beträffar den beräknade relativa hyran för de högsta inkomstgrupperna 
är denna däremot för låg för at t ge ett r iktigt mått på de mera bemedlades 
bostadsutgifter. Sålunda sänkes hyresprocenten stundom icke oväsentligt på 
grund av förfarandet at t i den taxerade inkomsten inräkna viss del av för
mögenheten. Vidare lämnas vid hyresberäkningen alldeles å sido de utgifter, 
som härflyta därav, att åtminstone inom de större samhällena hållandet av 

1 Härvid bortses från hyresprocenten i den lägsta inkomstgruppen, då denna av ovan sid. 134* 
angivna skäl måste anses som i hög grad onormal. 
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Tab. NN. Relativ hyra för vissa inkomstklasser och socialgrupper. 

särskild sommarbostad flerstädes är regel för de högre samhällsklasserna. 
Där så icke är fallet och sålunda särskilt i småsamhällena, bo flertalet mera 
bemedlade i egna hus eller villor, varför hyresprocenten här mången gång i 
huvudsak blir betecknande blott för gruppens i bostadsavseende mindre 
fordringsfulla element. 

Av det förhållandet att de särskilda inkomstklasserna karakteriseras av 
vissa genomsnittliga hyresprocentsatser, får man dock icke draga den slut
satsen, a t t inom dem relationen mellan hyra och inkomst ställer sig enhetlig 
för samtliga hushåll. När inkomsttagarna i den mån så kunnat ske, grupperats 
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efter den relativa hyrans faktiska belopp, framträder visserligen i regel en kon
centration omkring vissa, genomsnittet närstående procentsatser men tillika en 
dispersion, som tydligt ger vid handen, att hushåll i samma ekonomiska villkor 
kunna utgiva mycket olika andelar av sina inkomster i bostadshyra. 

I genomsnitt skulle ett hushåll i en svensk landsortsstad, som höjer sig 
över ett visst lågt inkomststreck, år 1920 i hyra betalat 9-i % av hushålls
föreståndarens inkomst och 8-o % av hushållets totalförtjänst. I förhållande 
till tillgängliga siffror från åren närmast före kriget (se sid. 165*) innebär 
detta en mycket väsentlig nedgång av den relativa hyran, vartill förklarings
grunden är att söka däri, a t t inkomsterna för befolkningens huvudmassa 
ökats vida starkare än hyrorna, vilka, som förut nämnts, sedan 1917 varit 
ställda under det allmännas kontroll. Det sålunda framkomna och av bo
stadsräkningen fixerade läget måste därför anses såsom av mera tillfällig 
natur och ej giva någon rikt ig uppfattning av det normala hyrestrycket å 
befolkningens mindre bemedlade huvudmassa. 

Även om de nu framräknade hyresprocenterna sålunda ej böra tillmätas 
allt för stor betydelse i och för sig, kunna emellertid vissa slutsatser draga3 
av deras inbördes storleksordning. 

För at t erhålla jämförelse mellan den relativa hyrans höjd å de särskilda 
bostadsräkningsorterna hava uppgifterna från tab. 11 A, B och C samman
förts i tab. 0 0 , ordnade efter fallande hyresprocent a) för samtliga hushåll 
med känd inkomst och utan inhyrande eller inneboende. Såsom relativt 
hyresbetungad framstår här befolkningen i vissa av Stockholms förstäder, 
Boden, Umeå, Östersund med Hornsbergs villastad, Vara, Morastrand, Lyse
kil och Motala (relativ hyra över 11 %). A ifrågavarande orter, med undan
tag för de fyra sistnämnda, är visserligen, såsom i föregående kapitel fram
hållits, genomsnittsinkomsten ganska hög, men ligga hyrorna ävenledes på 
ett rä t t bögt plan. 

Lägs t synes hyrestrycket vara å orter såsom Avesta, Sundsvalls förorter 
och Tidaholm, där vid undersökningstillfället icke ens 6 % av lägenhetsinne
havarens inkomst behövde utbetalas i hyra. I fråga om samtliga dessa orter 
gäller, a t t de äro industrisamhällen, där arbetarbefolkningen i stor utsträckning 
bebor mot billig hyra upplåtna lägenheter i industriföretagens arbetarbostadshus. 

Sammanställes den i tab. 0 0 gjorda fördelningen av bostadsräknings
orterna efter hyresprocentens höjd med den i tab. HH verkställda gruppe
ringen efter hyresbeloppen för vissa smålägenhetstyper, befinnes överens
stämmelsen mellan absoluta och relativa hyror vara ganska stor. Dock 
framträda vissa orter, där hyresprocenten pekar på, a t t bostadsprisnivån ej 
så väl anpassat sig efter genomsnittsinkomsten. Sålunda utmärka sig för 
jämförelsevis hög relativ men låg absolut hyra, förutom de ovan nämnda 
orterna Vara, Morastrand, Lysekil och Motala, även Nässjö, Värnamo, Lund 
och Falköping, medan de norrbottniska gruvsamhällena samt Grårda, Gävle, Nya 
Huvudsta och Örebro ge exempel på motsatsen. Orterna inom den sistnämnda 
gruppen karakteriseras merendels av en väl avlönad arbetarstam med åtminstone 
i fråga om de norrländska orterna relat ivt små anspråk på bostadsutrymmen. 



FÖRHÅLLANDET MELLAN HYRA OCH INKOMST 143* 

Tab. OO. Bostadsräkningsorterna fördelade efter den relativa genomsnitts-
hyran per hushåll (med känd inkomst och utan andrahandshyrande). 
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Tab. PP. Den relativa hyran inom olika landsdelar och socialgrupper. 
( a) Om hänsyn tages endast till lägenhetsinnehavarens inkomst, b) om familjemedlemmarnas 

inkomster tilläggas.) 

Hyresprocenter inom olika socialgrupper. E t t närmare studium av tab. 11 A 
ger vid handen vissa oregelbundenheter i fråga om de relativa hyresbeloppen. 
Inom de båda inkomstgrupperna omkring 5 000 kr.-strecket framträder så
lunda redan i summaraden en ökning i den hittills jämnt avtagande serien 
av hyresprocenter, och motsvarande avvikelser kunna merendels iakttagas 
även beträffande de särskilda orterna, lå t vara a t t höjningen här stundom 
inträffar vid andra, vanligen lägre, inkomststreck. Förklaringsgrunden här
t i l l synes vara, a t t den inom de lägsta inkomstgrupperna förhärskande ar
betarbefolkningen här väsentligt uppblandas med andra befolkningselement 
med högre bostadsstandard, i främsta rummet lägre tjänstemän o. d. I syfte 
a t t erhålla större klarhet härutinnan hava, som nämnts, de i tabellen redo
visade hushållen, efter förut angivna grunder, uppdelats på arbetarhushåll 
(tab. 11 B) och övriga hushåll (tab. 11 C). 

Jämföras dessa båda tabeller sinsemellan och tagas samtliga orter under 
ett, befinnes, om de båda samhällsklasserna tagas som h e l h e t , genomsnitt
liga hyresprocenten för arbetarhushållen — a) 8-8 %, b) 7-3 % — något under
stiga den för övriga hushåll beräknade, nämligen a) 9-3 %, b) 8 s %. Ut-
sträckes jämförelsen att gälla de särskilda inkomstklasserna, visar det sig, 
a t t lönarbetare i jämförelse med andra i ekonomiskt avseende med dem jäm
ställda genomgående utgiva en väsentligt mindre del av inkomsten i hyra. 
Härvid bör man lämpligen bortse från de anmärkningsvärt höga hyrespro-
centerna för de allra lägsta inkomstklasserna, enär dessa, som förut antytts , 
i mycket hög grad torde utgöras av ekonomiskt »undernormala» eller i in
komstavseende ofullständigt redovisade hushåll. Ser man på de något högre 
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mera talr ikt företrädda inkomstgrupperna, är sålunda t. ex. inom inkomst
klassen 2 000—2 999 kr. arbetarhushållens hyresprocent a) 9'4 % övriga hus
hålls 15"5 %, medan för inkomstkategorien 4 000—4 999 kr. motsvarande pro
centtal äro resp. 7 1 och 10-5. Utsträckes jämförelsen till att avse de sär
skilda samhällena, vinna dessa iakttagelser nästan undantagslöst bekräftelse. 

Med hänsyn till de talrika inkomstklasser och yrkeskategorier, vilka in
rymmas under beteckningarna »arbetare» och framför allt »övriga», har det 
ansetts önskvärt a t t söka åstadkomma en vidare gående social differentiering 
av ifrågavarande hushåll. 

Så har skett i tab. 12, där i första hand utskilts de hushåll, som med 
hänsyn till ortens särskilda förhållanden ansetts böra betraktas som m i n d r e 
b e m e d l a d e (jfr sid. 85*), varigenom kan framräknas en för småfolket mera 
karakteristisk hyresprocent än det nyss berörda allmänna genomsnittet. Så
lunda utgör för orterna tillsammantagna hyran i procent av inkomsten enligt 
tab. 11 A a) 9 i %, b) 8-o %, men enligt tab. 12 för mindre bemedlade a) 10'4 ;., 
b) 8-6 % mot för mera välsituerade a) 7·3 % b), 6-9 % 

Ser man på de särskilda grupperna av bostadsräkningsorter, såsom dessa 
sammanställts i tab. PP, ställer sig den relativa hyran något högre i stor
stadsförorterna och de större städerna, nämligen a) 9 s , b) 7-8 %, resp. a) 9-2, 
b) 8-o %, och lägre i övriga städer och stadsliknande samhällen (för de större 
a) 8-9, b) 8·o %, för de mindre a) 8-3, b) 7-- %). Av de olika landsdelarna 
förete östra och norra Sverige jämförelsevis höga samt Småland jämte västra 
och södra Sverige relativt låga hyresprocenter. Detta synes dock böra ställas 
i visst samband med de båda förstnämnda ortskategoriernas relativa betydelse 
inom resp. områden. 

Betraktar man åter de redovisade yrkesgrupperna av mindre bemedlade, 
befinnas å det övervägande flertalet orter de självständiga mindre n ä r i n g s -
i d k a r n a s hushåll förete den högsta hyresprocenten (i genomsnitt a) 166, 
b) 13-2 %)• Beträffande dessa småhandlare, hantverkare o. d. skulle man 
visserligen vara böjd att tillskriva den höga relativa hyran förhyrandet utav 
affärshänsyn av en välbelägen, större lägenhet, men denna förklaringsgrund 
torde blott delvis vara riktig, då förevarande statistik endast avser egent
liga bostadslägenheter, icke bostäder kombinerade med affärslokaler. 

Närmast på skalan kommer p e n s i o n ä r s - och u n d e r s t ö d s t a g a r g r u p p e n 
(a) 15-9, b) 12-3 %), vars stundom mycket höga hyresprocenter vit tna om de 
umbäranden, som mången gång förorsakas av strävandena at t jämväl i ålderns 
och den ekonomiska nedgångens dagar söka bibehålla en ståndsmässig bostad. 
Det synes också bero på mera än en tillfällighet, at t denna grupp företer 
den högsta hyresprocenten inom vissa förstadssamhällen till Stockholm och 
Göteborg samt å orter med högre undervisningsanstalter såsom Uppsala. 
Lund, Umeå och Luleå, vilka gärna uppsökas av änkor och pensionärer ur 
de högre samhällsklasserna. Särskilt inom denna grupp av f. d. yrkesutövare 
och deras efterlevande torde dock i vissa fall den relativa hyrans anmärk
ningsvärda höjd förklaras genom förefintligheten av vissa, i taxeringsläng-
derna ej redovisade inkomstkällor, såsom understöd av släktingar m. m. 

10—24061:1 
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I tredje rummet komma de hushåll, som förestås av l ä g r e s t a t s - , kom
munal-1 och p r i v a t t j ä n s t e m ä n och a f f ä r s a n s t ä l l d a samt mindre bemed
lade utövare av f r i a y r k e n (a) I l s , b) 10s %). Denna grupp synes, även 
under det av en för de hyrande i genomsnitt mycket förmånlig konstellation 
av hyra och inkomst utmärkta året 1920, i genomsnitt hava på sin bostad offrat 
över en tiondel av sin arbetsinkomst, och denna hyreskvot sänkes här mindre 
än inom någon annan grupp, om familjemedlemmarnas inkomster tilläggas. 

Sist kommer a r b e t a r k l a s s e n , som av de fyra stora hushållskategorierna 
uppvisar den lägsta relativa hyran (a) 8"8, b) 7·3 %). Såsom ovan påpekats, 
kan dock den nutida arbetarklassen ingalunda betraktas såsom en enhetlig 
massa, utan har den moderna tekniken och arbetsorganisationen här fram
kallat en differentiering, som åtminstone i ekonomiskt avseende gör skill
naden mycket stor mellan arbetarklassens högsta och lägsta skikt. 

Det finnes emellertid en särskild omständighet, som bidrager att för ar
betarklassen nedbringa bostadsprisens absoluta och relativa höjd, nämligen 
att arbetare i ganska stor utsträckning få bo i arbetsgivarens hus. I fler
talet fall ha i förevarande utredning dylika lägenheter upptagits bland så
dana upplåtna fritt eller mot någon ringa avgäld (se sid. 49*), men i vissa 
fall, då arbetarbostädernas hyrespris någorlunda anpassats efter dem, som 
å den fria marknaden gälla för bostäder av enahanda art, hava desamma 
redovisats bland de uthyrda. För bostadsräkningsorterna, som merendels 
utgöras av större samhällen, spela visserligen här ifrågavarande arbetar
bostäder i regel en relativt ringa roll. Undantag göra emellertid vissa ut
präglade industriorter, såsom Huskvarna och Kiruna, för vilka skillnaden i 
hyresnivå mellan bostäder i arbetsgivarens hus och övriga hyreshus belyses 
av följande sammanställning: 

Sättes ovanstående hyresmedeltal för »övriga» lägenheter inom varje stor
lekskategori lika med 100, utgjorde hyrorna i arbetsgivarbostäderna i Hus
kvarna resp. 88, 74, 80, 78 och 60 samt i Kiruna resp. 88, 103, 95, 79 och 
62 % av marknadsprisen. Den ekonomiska fördel, som arbetarna komma i 
åtnjutande av genom at t på angivna villkor förhyra bostäder i arbetsgiva
rens bostadshus, är således till sitt belopp rä t t växlande, men själva sak
förhållandet är av icke ringa betydelse för arbetarklassens hyresförhållanden 
å vissa orter. 
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III. Jämförande översikt av bostadsförhållandenas ut
veckling enligt bostadsräkningarna åren 1912—15 samt 

1920. 

Bostadsräkningarnas jämförbarhet. Vid den i det föregående lämnade redo
görelsen för resultaten av den allmänna bostadsräkningen är 1920 hava jäm
förelser endast gjorts mellan de särskilda orternas bostadsförhållanden vid 
denna tidpunkt. Emellertid föreligga, såsom i inledningskapitlet framhållits, 
vissa möjligheter till jämförelser även i tiden genom 1912—14 års bostads
räkning, som med hänsyn till frågeformulär och bearbetningsmetod i huvud
sak överensstämmer med förstnämnda undersökning. Härigenom erbjudes 
tillfälle a t t för ett stort antal stadssamhällen studera bostadsförhållandenas 
utveckling under de mellanliggande kris- och krigsåren. 

Vid en sammanställning mellan nämnda båda bostadsräkningar bör det 
emellertid beaktas, a t t deras omfattning är r ä t t olikartad. Medan 1912—14 
års undersökning var en representativ riksundersökning, innefattande både 
städer och landsbygd, både större samhällen och mindre orter i någorlunda 
likformig proportion, var, som förut angivits, 1920 års bostadsräkning enbart 
inriktad på stadssamhällena och av dem företrädesvis de större. Medan av 
de nu medtagna 89 stadsorterna mer än tre fjärdedelar hade över 5 000 in
vånare, var av den tidigare undersökningens 122 stadssamhällen så fallet med 
icke ens hälften. Emellertid kan full jämförbarhet vinnas genom att ut taga 
76, i omstående tab. QQ nominativt angivna, vid båda räkningstillfällena 
företrädda orter, vartill kunna läggas Stockholm och Göteborg, där kommu
nala bostadsräkningar anordnades åren 1915 och 1920. 

Boningshusen. Ser man först på de av bostadsräkningarna omfattade husen, 
redovisades vid 1912—14 års räkning i 122 landsortsstäder m. fl. 71852 hus 
med bostadslägenheter samt vid 1915 års undersökningar i Stockholm 11 762 
och i Göteborg 6 501 hus. Vid 1920 års bostadsräkning voro motsvarande 
tal 81 941, 12 360 och 6 906. Medräknas endast sistnämnda båda städer samt 
de för de båda statliga räkningarna gemensamma 76 orterna, hade inom 
dessa 78 samhällen det redovisade antalet hus med bostadslägenheter ökats 
från 77 930 åren 1912,15 till 94 654 år 1920 eller med 21-s %, vilket t a l 
emellertid på grund av vissa olikformigheter vid redovisningen måste med
delas med någon reservation. Huru dessa bostadshus fördelade sig på olika 
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Tab. QQ. Översikt över vissa bostadsförhållanden å av bostadsräkningarna 
åren 1912/14 och 1920 berörda orter. 
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Tab. QQ (forts.). Översikt över vissa bostadsförhållanden 1912/14 och 1920. 
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Tab. QQ (forts.). Översikt över vissa bostadsförhållanden 1912/14 och 1920. 
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Tab. QQ (forts.). Översikt över vissa bostadsförhållanden 1912/14 och 1920. 

storlekstyper, belyses av följande sammanställning, vilken jämväl förtydligas 
genom omstående diagram 1: 

Krigs- och krisåren hava således medfört en viss förskjutning från större 
hustyper t i l l en- (och två-)familjshus. Till ytterligare belysning av detta 
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Diagram 1. Boningshusens fördelning efter storlekstyper åren 1912/15 och 1920. 
Répartition des maisons d'habitation par types de grandeur en 1912/15 et en 1920. 

förhållande hava de 78 jämförelseorterna här nedan fördelats efter enlägen-
hetshusens uppgivna procentuella andel av husbeståndet: 

Förändringen har dock ej varit större, än at t medeltalet lägenheter per 
hus å jämförelseorterna tillsammantagna endast sjunkit från 4-9 till 4-5. I 
fråga om medeltalet boende per has har detta för nämnda ortsgrupp minskat 
från 17-4 till 16·8 personer. Vad särskilt Stockholm beträffar, voro motsva
rande tal 33 resp. 32 för hela staden (och vid båda räkningstillfällena 40 för 
»gamla Stockholm:»); Göteborg visar däremot någon ökning, nämligen från 27 
till 28 personer per hus. 

tHusinvånartalen» giva ett kort och koncentrerat uttryck för det förhärs
kande byggnadssättet, men sin egentliga betydelse få dessa tal först när de 
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sammanställas med motsvarande från andra länder och orter, såsom med 
avseende på de nordiska länderna och vissa andra skett i nedanstående tablå 
på grandval av senaste tillgängliga bostadsräkningsuppgifter (se sid. 25*): 

A n t a l b o e n d e p e r h u s 

Ehuru skiljaktiga beräkningsgrunder och olika uppfattningar i fråga om 
det grundläggande begreppet »hus» förminska talens inbördes jämförbarhet, 
framgår det dock tydligt, att byggnadsförhållandena i de svenska städerna 
åtskilja sig från dem, som råda exempelvis i England, Holland och Belgien, 
där befolkningen icke blott på landet utan även i städerna merendels bor en 
eller två familjer per hus, och i stället ansluta sig till bostadsvillkoren i de 
övriga nordiska länderna samt Centraleuropa, varest stadsbefolkningens bo
stadstraditioner avbrutits, därigenom att större hyreshus efter hand trät t i 
stället för de gamla borgarhusen. 

Bostadslägenheternas npplåtelseformer. Övergår man härefter till bostadslä
genheterna, befinnas dessa å de vid bostadsräkningen 1912/14 företrädda 
orterna uppgå t i l l 230 010 och å dem, som berördes av 1920 års undersök
ning, t i l l 260 867 (vartill komma 15 780 s. k. blandade lägenheter samt ett 
mindre antal anstaltslägenheter, sommarbostäder m. m) . Medtagas endast 
de vid båda räkningstillfällena gemensamma orterna och tilläggas Stockholm 
och Göteborg, bliva för ifrågavarande 78 orter motsvarande tal resp. 343 667 
och 392 075, innebärande en ökning av 14-1 %. 

Ser man på de i lägenheterna förefintliga r u m m e n (boningsrum och kök, 
»eldstäder»), utgjorde de å sist nämnda orter 1079 723 år 1912/15 och 1 214 637 
år 1920. Ökningen var härvidlag något mindre eller 12-5 % vilket emellertid 
nära överensstämmer med befolkningstillväxten under perioden (c:a 13 »»). 

Riktas uppmärksamheten därefter på bostadslägenheternas fördelning efter 
u p p l å t e l s e f o r m e r , belyses denna av följande tablå: 

1 Avser boende per >hovedbygning> (>almindelige beboelseshnse>). — 2 Avser >private Beboel-
sesejendomme». För enbart Köpenhamns kommun var talet 24. — 3 Avser antalet personer per 
>nppvärmbar byggnad». För Helsingfors nnom stadens rår> var siffran 35. — 4 Avser 1918 års 
•Kriegswohnungszählung». — 5 Avser boende per bebott boningshus. Mindre städer = kommuner 
med 5 000—10 000 inv. — 6 »Huvudstaden! betecknar Bryssel inkl. vissa förstäder. Mindre städer 
= kommuner med 2 000—10 000 inv. — 7 Enligt folkräkningen 1911. — 8 Avser alla >County 
Boronghs». 
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Den ovan påpekade ökningen av enfamiljshusen motsvaras sålunda av en 
viss stegring utav de av ägaren begagnade lägenheterna. Denna är dock 
ej större än att en granskning ort efter ort av talen i tab. QQ visar, att på 
åtskilliga håll gjort sig gällande en rakt motsatt företeelse, nämligen ökning 
av relativa antalet hyreslägenheter. 

I åtskilliga fall beror dock ökningen av antalet uthyrda lägenheter allenast 
på den starka nedgången av den bostadsreserv, som betecknas av de out
hyrda lägenheterna. Fördelningen av de 78 jämförelseorterna efter det pro
centuella antalet sådana var följande: 

Anser man en bostadsreserv av 2-^3 % såsom normal, vittna dessa siffror 
om, at t i slutet av år 1920 full bostadsbrist rådde å det övervägande flertalet 
orter. De fåtaliga undantagen voro mestadela att finna bland sådana orter, 
där den ekonomiska depressionen redan vid denna tidpunkt drabbat de lokala 
huvudindustrierna och därigenom framkallat utflyttning till annan ort eller 
inskränkning av anspråken på bostadsutrymme. 

Bostadslägenheternas storlekstyper. Fördelas lägenheterna efter rumsantalet 
på smålägenheter (t. o. m. 2 rum och kök) och större lägenheter, befinnas 
dessa grupper vid 1912/14 års undersökning utgöra resp. 78o och 22o % och 
vid 1920 års resp. 78-6 och 21-4 %. Beträffande de 78 gemensamma orterna 
(inklusive Stockholm och Gröteborg) belysas storleksförskjutningarna närmare 
genom följande tablå: 
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Av de särskilda lägenhetskategorierna har således antalet våningar om 7 
rum och kök och däröver förblivit oförändrat medan grupperna 5 och (3 rum 
och kök samt vidare enkelrum, enkelkök, dubbletter och delkökslägenheter 
visserligen absolut taget ökats men relativt sett gått tillbaka. Bostäderna 
om 3 och 4 rum förete samma relativa ökning som bostadsbeståndet i allmän
het, medan lägenheterna om 1 och 2 rum och kök vuxit starkare, varvid det 
största absoluta tillskottet (c:a 20 000 lägenheter) faller på förstnämnda ka
tegori, medan den högsta relativa stegringen inträffat i fråga om 2 rum och 
köks-lägenheterna. 

Bostädernas fördelning på olika storlekstyper betingas dock till väsentlig 
del av de särskilda landsdelarnas bostadsvanor, såsom framgår av följande 
sammanställning, omfattande samtliga av de statliga bostadsräkningarna 
1912/14 och 1920 berörda stadssamhällen: 

En överskådlig bild av nu berörda förskjutningar lämnas genom diagram 2. 
Däruti framträda särskilt de olikheter, som föreligga mellan Syd- och Nord-
sverige med avseende på bostadsbeståndets storleksgruppering och i synnerhet 
beträffande frekvensen av å ena sidan enkelrum, enkelkök o. d. ofullstän
diga» familjebostäder, å den andra de rymligare smålägenheterna om 2 rum 
och kök. Såsom framgår av motsvarande kolumner i tab. QQ, göra sig 
dylika, av de båda årsserierna att döma rät t så konstanta, åtskillnader jäm
väl gällande mellan de särskilda stadssamhällena. 

Bostadslägenheternas beskaffenhet kan icke på något mera ingående sätt be
lysas genom en bostadsräkning med mindre denna, såsom skedde 1912—14 
men ej 1920, kompletteras medelst särskilda, på besök i och uppmätningar 
av lägenheterna grundade representativa bostadsbeskrivningar. Vissa sidor 
av bostädernas kvalitetsfråga kunna dock göras till föremål även för mera 
summariska undersökningar. 

Sålunda framgår det av de statliga bostadsräkningarna, att av lägenhe
terna år 1912/14 8-9 % och år 1920 10i % upptogo hela hus ( en fami l j shus ) , 
medan resten inrymdes i f l e r f a m i l j s h u s . I fråga om smålägenheterna 
omfattade den förra gruppen 1912/14 fra % och 1920 7-7 %, medan beträffande 
de större lägenheterna jämförelsetalen stego till resp. 18-2 och 19o v 
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Diagram 2. Bostadslägenheternas fördelning efter storlekstyper åren 1912/15 
och 1920. 

Répartition des logements par types de grandeur en 1912/15 et en 1920. 
a = 1912/15, b = 1920 

I fråga om bostädernas kvalitet kunna vissa slutsatser dragas ur uppgif
terna om förekomsten eller avsaknaden av t a m b u r . Man finner härav, att 
försedda med tambur voro i genomsnitt av samtliga lägenheter 45-5 y. 1912/14 
och 42·7 % 1920 samt av smålägenheterna resp. 36o % och 33-8 %. Man äger 
emellertid knappast r ä t t a t t av dessa sjunkande siffror sluta t i l l någon kva
litetsförsämring hos de under mellantiden tillkomma (och ändrade) bostads
lägenheterna, t y visserligen kan det tänkas, att i vissa fall tamburen fått 
vika för den allmänna strävan att i möjligaste grad begränsa byggnadskost
naderna genom förenklade lägenhetsplaner, men må det framhållas, att den 
moderna egnahemsstugan i regel erbjuder fullgod ersättning för detta ut
rymme genom sin s. k. hall. En tendens till förbättring kan iakttagas i 
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fråga om lägenheternas utrustning med bad- och d u s c h r u m , för såvitt 
frekvenssiffrorna för ett tiotal orter i olika delar av landet kunna gälla som 
typiska (1912 4-4 % 1920 4-s %). 

På förekomsten av ett annat betydelsefullt »fast tillbehör», nämligen elek
t r i s k b e l y s n i n g , hade däremot krisårens fotogenbrist en nästan revolu
tionerande inverkan. A det tiotal orter, för vilka erforderliga uppgifter 
föreligga för båda räkningstillfallena, voro sålunda år 1920 85 % av samt
liga bostadslägenheter försedda med elektriskt ljus, medan år 1912 så var 
fallet med allenast 18 % (toppsiffrorna representeras av Eskilstuna med 
resp. 92-o och 8-6 % samt Luleå med resp. 91-5 och 14o %). Inom samma 
ortsgrupp steg relativa antalet lägenheter med k o k g a s rä t t avsevärt, näm
ligen från c:a 28 t i l l 38 %. Likaså har c e n t r a l u p p v ä r m n i n g av bostä
derna vunnit allt större utbredning inom vissa lägenhetskategorier. I för
hållande ti l l hela bostadsbeståndet utgjorde dock i nämnda landsortsstäder 
centralvärmelägenheterna blott 3-2 % år 1912 och 5-i % år 1920, enär den 
stora mängden av smålägenheter ännu endast i undantagsfall är försedd med 
dylik uppvärmningsanordning. I Stockholm utgjorde centralvärmelägenhe
terna år 1915 10-5 % av samtliga lägenheter och 9-o f„ av uthyrda sådana, 
men fem år senare hade siffrorna vuxit till resp. 12-7 och IO2 °-i. För Gö
teborg voro motsvarande relationstal år 1915 5-5 och 5o %, vilka år 1920 
visade sig hava stigit till resp. 8-5 och 6·9 %. 

De boendes fördelning på olika lägenhetskategorier. Antalet invånare å samt
liga bostadsräkningsorter utgjorde åren 1912 14 943 478 och år 1920 1 053 919, 
av vilka i egentliga bostadslägenheter bodde resp. 847 509 och 972 001 per
soner. Huru dessa och motsvarande boendegrupper å de 78 för båda räk
ningarna gemensamma orterna (inkl. Stockholm och Göteborg) fördelade sig 
på lägenheter av olika upplåtelseformer och storleksgrupper framgår av föl
jande sammanställning: 

Den förut påvisade ökningen av ägarelägenheter motsvaras således av ett 
ökat antal i dylika lägenheter boende personer, vilket i sin tur medfört 
någon nedgång av byresgästbefolkningens andel. Förskjutningarna xxti 
bostadsbefolkningens gruppering på större och mindre lägenheter hava i ge
nomsnitt varit skäligen obetydliga. 

Likaledes visar sig de boendes fördelning på socialgrupper även vara prak
tiskt taget oförändrad at t döma av relativa antalet arbetarhushåll, som 
1912/14 uppgick ti l l 50-: », och 1920 till 50-2 °i av samtliga i bostadslägen
heter boende hushåll. 
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Familjemedlemmar och frimmande. Grupperas de boende efter familj eställ-
ning och personliga förhållanden i övrigt, intressera i första hand upp
gifterna om fördelningen på vuxna och minderåriga. Vid 1912/14 års 
undersökning utgjorde antalet barn under 15 år å samtliga orter 264 720 
eller 31-2 % av samtliga boende, medan för år 1920 motsvarande tal voro 
272 061 eller 28-o %. Med avseende på sin ställning inom hushållet beteck
nades 14 610 eller 3-o % som tjänstefolk o. d. (enbart i hyreslägenheter) och 
28037 eller 3-3 % som inhyrande och inneboende, under det att vid 1920 ars 
undersökning påträffades 30 259 eller 3 i % hembiträden o. d. samt 49 031 
eller 5o % inhyrande och inneboende. Dessa tal tyda alltså på, att arbets
biträdesgruppen relativt sett varit oförändrad, medan barnantalet företett 
rät t stark nedgång och de främmande elementen i lägenheterna visat en icke 
obetydlig ökning. För att erhålla ett mera exakt mått på dessa förändringar 
hava här nedan i fråga om de båda senare grupperna uträknats specialtal 
för olika lägenhetsgrupper inom 74 för båda räkningarna gemensamma orter 
(exkl. Stockholm och Göteborg, för vilka dylika uppgifter saknas): 

Medan Ökningen av andrahandshyrande utmärker såväl större som mindre 
lägenheter, gäller nedgången uti barnantalet så gott som uteslutande hus
hållen i smålägenheter, medan i de större våningarna barnen redan förut 
voro skäligen fåtaliga. Sannolikt stå nu berörda tendenser i inbördes sam
band så till vida, att minskningen av familjernas genomsnittsstorlek möjlig
gjort den ökning av antalet inhyrande och inneboende, som blivit en följd 
av den nya generationens partiella avstängande från den genom kristidens 
hyresstegringslagstiftning fastlåsta bostadsmarknaden. 

Huru denna gestaltade sig, belyses jämväl genom nedanstående samman
ställning av förefintliga uppgifter rörande hyresgästhushållens b o e n d e t i d : 

Vad den för krisårens bostadsmarknad karakteristiska »fastfrysningen» i 
innehavd lägenhet inneburit, framgår därav, att medan före kriget närmare 
en tredjedel av hushållen bebott sina lägenheter mer än 5 år och en 
fjärdedel mindre än 1 år, gällde detta år 1920 i fråga om hälften, resp. en 

1 Avser de vanliga 76 jämförelseorterna med undantag av två (Lidingö och Trollhättan). 
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tiondel. At t denna stora förändring i omflyttningsfrekvensen varit direkt 
framkallad av den under tiden 25/5 1917—30/9 1923 gällande hyresstegrings-
lagstiftningen bekräftas av vissa ovan (sid. 83*) meddelade uppgifter, enligt 
vilka å småorter utan hyresnämnd 1920 års boendetidssiffror nära överens
stämma med dem från de tidigare, mera normala åren. 

Överbefolkade lägenheter. Vill man undersöka de boende i deras förhållande 
till bostäderna, erhålles ett första uttryck för denna relation genom en be
räkning av antalet boende per lägenhet, vilket genomsnittstal vid bostads
räkningen 1912/14 utgjorde 3'8 och vid den år 1920 3 - : . 

Räknas såsom överbefolkade lägenheter, i vilka i genomsnitt bodde mer än 
2 personer per rum, uppgick vid 1912/14 års bostadsräkning antalet sådana 
till 21'2 % av samtliga lägenheter t. o. m. 3 rum och kök och 18-3 % av hela 
antalet bostäder, inneslutande 36-4 % av de mindre lägenheternas befolkning 
och 30'9 % av totalbefolkningen. Vid 1920 års räkning hade motsvarande 
tal nedgått till resp. 19s och 17-5 % efter lägenheterna samt resp. 34-o % och 
29i % efter befolkningen räknat. Medtagas 41 för båda undersökningarna 
gemensamma orter, bliva talen i fråga om lägenheterna 1912.14 20-i, resp. 
17" %, 1920 18-5, resp. 16-6 »., i fråga om de boende 35'i, resp. 29'6 % samt 
32·8, resp. 27'7 %. Antalet i denna bemärkelse överbefolkade bostäder har 
alltså under mellantiden gått tillbaka, dock knappast mera än man kan till
skriva det sjunkande barnantalet inom de mindre bemedlade klasserna. 

Boendetätheten. E t t summariskt mått på befolkningsanhopningen i lägen
heterna och därmed på bostadsstandarden lämnar antalet boende per rum 
eller, om man vill undvika decimaler, per 100 rum. I genomsnitt för samt
liga lägenheter i de av statliga bostadsräkningarna omfattade orterna visar 
sistnämnda tal föga förändring, i det att siffran för 1912,14 var 132 och för 
1920 133. Betraktas emellertid smålägenheterna (t. o. m. 2 rum och kök) 
samt de större lägenheterna var för sig, erhållas talen 163 resp. 160 för den 
förra och 87 resp. 89 för den senare lägenhetsgruppen. Läggas vid jäm
förelsen samma orter t i l l grund, erhållas följande sifferserier: 

Sifferserierna, liksom det på dem grundade diagram 3, tyda på, a t t en 
tendens till utjämning av boendetätheten gjort sig gällande mellan de båda 
lägenhetsgrupperna, men att differensen dem emellan alltjämt är mycket be
tydande. Förhållandena ställa sig dock, såsom tab. QQ utvisar, mycket olika 
i skilda landsdelar och orter. Från den allmänna regeln att antalet boende 
per 100 rum nedgått i smålägenheterna, avviker ett tiotal orter, och anled
ningen därtill torde i regel vara antingen inkorporering av förstadsområden 
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Diagram 3. Boende per 100 rum åren 1912/15 och 1920. 
Nombre d'habitants par 100 pièces en 1912/15 et en 1920. 

med lägre bostadsstandard eller särskilt stark industriell expansion under 
krigskonjunkturens inverkan. 

I vad mån den av dessa siffror åskådliggjorda bostadsstandarden bör anses 
som hög eller låg kan dock först avgöras efter jämförelse med andra länder. 
E n dylik sammanställning är emellertid förenad med betydande svårigheter. 
Visserligen pläga, såsom i inledningskapitlet närmare angivits, numera bo
stadsräkningar i mer eller mindre utvecklad form nästan överallt förknippas 
med de i regel vart tionde år återkommande folkräkningarna, men bostads
statistiken är måhända den statistikgren, inom vilken internationella jäm
förelser ställa sig svårast och vanskligast, enär förhållandena i olika länder 
på detta område förete mycket stora olikheter och skiftningar, vilka ytter
ligare ökas genom skiljaktiga metoder hos den dessa företeelser redovisande 
statistiken. Med avseende på de nordiska länderna och vissa andra har det 
emellertid, delvis dock först på grundval av tidsödande omräkningar och 
med vissa, i noterna närmare angivna reservationer, varit möjligt att någor-
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lunda tillförlitligt beräkna antalet boende per 100 rum inom olika ortsgrup-
per dels vid den senaste, i regel 1920 eller 1921 verkställda bostadsräkningen 
(se sid. 25*), dels vid motsvarande undersökning ett årtionde tidigare, såsom 
närmare framgår av nedanstående tablå: 

Undersökes för vårt lands vidkommande boendetätheten med hänsyn till 
lägenheternas upplåtelseformer, befinnes densamma å samtliga bostadsräk
ningsorter hava förskjutits på följande sätt: 

Förändringen i boendetätheten är störst beträffande de av ägaren begag
nade lägenheterna, vilket delvis får sin förklaring genom företagna inkor
poreringar av egnahemsområden med lägre bostadsstandard än moderstadens, 
men även återspeglar husinnehavets utbredning till nya befolkningsgrupper. 

En inblick i boendetäthetens olika faktorer erhålles genom nedanstående 
tablå, varuti för de båda bostadsräkningstillfällena uträknats medelantalet 
vuxna, barn och inhyrande (inneboende) per 100 rum för 74 orter (exkl. 
Stockholm, Göteborg, Trollhättan och Lidingö):7 

1 Avser åren 1912/15 och 1920. — s Ett mindre antal orter med jämförbara uppgifter båda åren. 
— s Kök räknas ej såsom rum. — 4 Enligt finska socialstyrelsens specialundersökning. — 5 Avser 
är 1918, då bostadaförhållandena påverkades av de mobiliserades frånvaro, utflyttning från stor
städerna på grund av livsmedelsbristen m. m. — 6 Avser lägenheter med 1—9 rum. För samt
liga lägenheter var boendetalet för London år 1921 104. Andra storstäder = >Connty Boronghs>. 
— 7 Vid denna uppdelning har ett fåtal inhyrande och inneboende minderåriga räknats såsom fa
miljemedlemmar. 

11—240613. 
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I både mindre och större lägenheter har således antalet vuxna relativt 
sett förblivit nästan oförändrat, medan barnantalet nedgått, särskilt i små
lägenheterna, och inneboendefrekvensen ganska starkt ökats. 

Bostadsstandarden inom olika socialgrupper. Av nu meddelade uppgifter rö
rande bostadsvillkoren i smålägenheterna kunna väl vissa slutsatser dragas 
angående de mindre bemedlades bostadsstandard i vårt land, men erbjuda 
båda de statliga bostadsräkningarna även direkta uppgifter i detta avseende. 

Härvid har med användande av en viss, efter dyrtids- och dyrortsförhål-
landena avpassad inkomstgräns (2 000—3 000 kr. per år 1912/14 och 5 000— 
6 000 kr. 1920) bostadsbefolkningen uppdelats i ett smalt övre (Vio—Y5 av 
samtliga) och ett brett nedre skikt (4/&—9/10)> varefter inom detta senare 
urskilts fyra huvudgrupper av yrken, nämligen arbetare, lägre tjänstemän, 
självständiga mindre näringsidkare samt pensionärer och understödstagare. 
Boendetäthetens förändringar inom de så bildade socialgrupperna av mindre 
bemedlade åskådliggöras i nedanstående tablå: 

Det befinnes sålunda, att en viss tendens till utjämning av de även inom 
småfolkets krets starkt skiftande bostadsvanorna gjort sig gällande, särskilt 
genom den rätt väsentliga höjningen av arbetarklassens bostadsstandard. 

Hyresbeloppen och hyresstegringen. I stadssamhällena, där hyreslägenheterna i 
medeltal utgöra c:a tre fjärdedeler av alla, har bostadsfrågan i första hand 
gjort sig gällande som en hyresfråga. Hyresnivån och dess höjning under 
krisårens allmänna prisstegring och offentliga hyreskontroll erbjuder ett 
alldeles särskilt intresse. Et t första begrepp om hyresstegringens omfattning 
erhålles därutav, att genomsnittliga årsmedelhyran per lägenhet, som för 
samtliga bostadsräkningsorter 1912/14. var 251 kr., år 1920 uppgick till 385 
kr. eller 53 % högre. Förhållandena ställa sig dock mycket olika på olika 
orter och detaljerade uppgifter i detta avseende återfinnas i senare delen av 
tab. QQ, där uppgifter för de angivna tidpunkterna ortsvis lämnas över medel
hyrorna för de viktigaste lägenhetstyperna samt genomsnittshyran per lägen
het, varvid angivas dels aritmetiska medeltal (a), dels medeltal (b) korrigerade 
medelst s. k. standardberäkning med hänsyn till hyreslägenheternas ortsvis 
växlande storleksfördelning (se sid. 104*). Beträffande 76 för de båda räk
ningarna gemensamma orter erhållas beträffande åren 1912/14 och 1920 genom
snittstalen a) 256 kr. och 386 kr., b) 252 kr. och 387 kr., vilket innebär, att 
stegringen under mellantiden i fråga om a-talen uppgått till 51 % och för 
b-talen till 54 %. Denna sistnämnda siffra torde kunna sägas noggrannast an
giva den genomsnittliga hyresökningen från 1912/14 till hyresåret 1920—21 i 
här ifrågavarande landsortsstäder m. fl. Medräknas även Stockholm och G-öte-

1 Uppgifterna för 1912/14 avse enbart mindre bemedlade hyresgästhushåll. 
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borg, stiger medelhyran per lägenhet 1912/15 till a) 383 kr. och b) 348 kr., 
för 1920 ti l l a) 562 kr. och b) 518 kr., varigenom hyresstegringstalen sjunka 
till a) 47 och b) 49 %. Jämföras dessa stegringstal med levnadskostnadernas 
genomsnittliga ökning från 1914 t i l l årsskiftet 1920/21, vilken enligt social
styrelsens indextal uppgick ti l l 171 %, framstår den i och för sig nog så 
betydande stegringen av hyrorna såsom i verkligheten relativt oansenlig 
och förklarlig endast genom en sträng hyreskontroll från det allmännas sida. 

Huru hyresförhållandena utvecklat sig med avseende på de särskilda lägen
hetskategorierna belyses av följande tablå: 

Enligt ovanstående siffror, av vilka några av de viktigaste illustreras 
genom omstående diagram 4, var således hyresökningen vid tiden för bostads
räkningen 1920 i regel mindre för smålägenheterna — med undantag för 
dubbletter o. d., vilka ur social synpunkt knappast tillhöra denna grupp — 
än för de större lägenhetstyperna, men variationerna mellan de särskilda 
gruppernas stegringstal äro ej särdeles betydande. 

I fråga om de särskilda orterna framgår det av tab. QQ, at t hyresutveck
lingen vari t i hög grad skiftande, men a t t densamma ej sällan inneburit en 
viss utjämning av den vid tiden före krigsutbrottet lokalt så ojämna hyres
nivån i vår t land. Höga stegringstal uppvisa sålunda bl. a. de förr billiga 
bostadsorterna Nybro, Mölndal, Vara, Kopparberg, Morastrand och Umeå, 
medan lindrig hyresökning varit utmärkande för bl. a. Kiruna och Malm
berget med deras synnerligen höga bostadspris. 

A åtskilliga smärre orter med stark hyresstegring har hyresnämnd sak
nats eller haft en blott nominell tillvaro. Och på orter, där hyresstegrings-
lagstiftningen varit gällande, har hyresregleringens faktiska omfattning spe
lat stor roll för prisbildningen pä hyresmarknaden, såsom framgår av föl
jande översikt, varut i för 75 orter med hyresnämnd uträknats genomsnittliga 

1 I Stockholm och Göteborg, där centralvärmelägenheterna äro relativt talrika, torde siffrorna, 
särskilt för de större lägenheterna, röna någon inverkan därav, att ersättningen för centralvärme 
vid 1920 års undersökningar fråndragits hyresbeloppen, medan den ingår i medelhyrorna för det 
tidigare räkningstillfället. 
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Diagram 4. Medelhyror per år åren 1912/15 och 1920. 
Prix moyens des loyers en 1912/15 et en 1920 (en couronnes). 

hyresstegringen i nya hus samt för hyresreglerade och icke hyresreglerade 
äldre lägenheter. 

Skillnaden i hyresnivå mellan de t re bostadskategorierna är sålunda be
tydlig. I fråga om de hyresreglerade och icke hyresreglerade lägenheterna 
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må anmärkas, a t t härvidlag möjligen olikheter i fråga om lägenheternas 
genomsnittliga kvalitet spelat in. 

Xedelbyran per person, som 1912/14 vid den statliga bostadsräkningen befanns 
utgöra 68 kr., hade vid motsvarande undersökning 1920 stigit t i l l 106 kr. 
eller med c:a 56 %. För de 78 jämförelseorterna (inkl. Stockholm och Gröte
borg) bliva motsvarande siffror resp. 101 och 150 kr. samt 49 %. 

Hyra oeh inkomst inom olika socialgrupper. E n ytterligare belysning av de 
mindre bemedlades bostadsvillkor erhålles genom en jämförelse mellan de 
genomsnittliga hyresutgifterna inom olika socialgrupper samt förskjutningarna 
häri mellan de båda räkningstillfällena, sådana dessa framgå av följande 
sammanställning, avseende samtliga bostadsräkningsorter: 

Medan sålunda arbetarna och tjänstemännen fått vidkännas ungefär nor
mal hyresstegring, har denna för näringsidkarna varit starkare men för pen
sionärerna lindrigare än i genomsnitt. 

Delvis förklaras denna utveckling genom kristidsförhållandenas skiljaktiga 
återverkan på de olika yrkesgruppernas i n k o m s t e r . Detta framgår av den 
i nedanstående tablå lämnade översikten, varut i med a) förstås lägenhets
innehavarens taxerade inkomst och med b) totala familjeinkomsten, allt i 
genomsnitt för samtliga bostadsräkningsorter: 

Ökningen av den taxerade inkomsten, vilken avser det kalenderår, som 
närmast föregick bostadsräkningsåret, har således vari t svagast för pensio
närshushållen men starkast för arbetarhushållen, medan näringsidkare och 
tjänstemän intaga en mellanställning. E t t karakteristiskt drag är den inom 
alla grupper betydligt kraftigare stegringen av b- än av a-siffrorna, vilken 
emellertid delvis torde vara a t t tillskriva en fullständigare taxering av 
hustruns och barnens inkomster, vilkas absoluta belopp ju ansenligt ökats 
under inverkan av penningvärdets fall. 

I ovanstående tablå hava t i l l sist de förut återgivna hyresmedeltalen 
ställts i relation till medelinkomsterna inom de olika socialgrupperna. De 
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därvid erhållna procenttalen ådagalägga, att arbetarna av sina inkomster 
utgivit vida mindre i hyra än andra med dem i ekonomiskt avseende nå
gorlunda jämställda socialgrupper. Relationen mellan de särskilda yrkes
gruppernas hyresprocenter har bestått tämligen oförändrad, ehuru vid tid
punkten för 1920 års bostadsräkning hyresutgifterna upptogo föga mer än 
hälften så stor andel av utgiftsbudgeten som vid tiden närmast före krigs
åren. Förklaringsgrunden härtill är givetvis att söka däruti, att intill år 
1920 inkomsterna — och ävenledes utgifterna för föda, kläder o. d. — för be
folkningens huvudmassa ökats vida starkare än hyrorna, vilka ju under åren 
1917—1923 voro ställda under det allmännas kontroll. Det av 1920 års 
bostadsräkning fixerade läget måste därför anses såsom av mera tillfällig 
natur och ej givande någon riktig uppfattning om det normala hyrestrycket 
på en mindre bemedlad familj, vilket fastmer torde någorlunda riktigt åter
speglas i talen från åren närmast före krigsutbrottet. 
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Résumé. 

Les statistiques sur la population suédoise n'étant pas à proprement parler des recense
ments, mais ayant plutôt le caractère de bilans périodiques d'une comptabilité constam
ment tenue à jour, on a dû en Suède, contrairement à ce qui a lieu dans la plupart des 
autres pays, organiser les recensements des habitations sous forme de statistiques in
dépendantes, quoique étant en principe combinées avec l'enregistrement civil de chaque 
année. Des recensements des habitations ont été faits à Stockholm à certains inter
valles depuis 1868 et à Gothembourg depuis 1905 et sont actuellement dans ces deux 
villes renouvelés tous les cinq ans. Toutefois, ces statistiques sont seulement com
munales et un recensement général ne fut organisé qu'en 1912—14, période pendant 
laquelle des données concernant 122 villes et 108 communes rurales furent recueillies 
à ce sujet en même temps qu'avait lieu l'enregistrement civil (Recensement des 
habitations de 1912—14). A la fin de l'année 1920 fut organisé un second recen
sement englobant 89 villes (principalement celles comptant plus de 5 000 habitants) 
et certaines agglomérations suburbaines etc. 76 de ces villes avaient déjà été 
comprises dans le recensement des habitations de 1912—14 et des comparaisons di
rectes purent ainsi être faites, ce qui est aussi le cas pour Stockholm et Gothem
bourg où des recensements communaux eurent lieu en 1915 et en 1920. 

Pour ce qui est de la méthode, on employa en 1920 deux types de questionnaires 
à remplir par les intéressés (ces questionnaires sont reproduits page 17*) dont un 
pour les maisons et un pour les logements. Ces documents furent confiés à des 
commissions communales, composées de personnes connaissant parfaitement la situation 
immobilière de l'endroit et chargées d'examiner et de compléter en premier lieu ces 
renseignements qui ensuite furent remis à l'Administration du travail et de la pré
voyance sociale, où furent enfin établies les statistiques que l'on retrouve dans le 
présent rapport. 

Les 89 localités comprises dans ces statistiques, dont 60 étaient des villes, 25 des 
bourgs et quasi-bourgs (municipalsamhällen) et 4 des communes situées dans la ban
lieue des grandes villes, comptaient en tout une population de 1 088 289 habitants, 
constituant environ 75 % de la population habitant les villes et quasi-villes suédoises 
(sauf Stockholm et Gothembourg). 42 des grandes villes ont été divisées en deux 
ou plusieurs districts, afin de pouvoir de cette façon faire mieux ressortir les diffé
rentes conditions d'habitation, qu'il s'agisse du centre de la ville ou de sa périphérie, 
et simultanément rendre possible des comparaisons exactes entre les villes à construc
tions espacées et celles à constructions denses. 

Le nombre total des maisons d'habitation (et autres maisons avec logements) dans 
les localités figurant au recensement de 1920 était de 81 941, dont 2 % appartenaient 
à l'Etat, 4-3 % aux communes, 0'8 % à des sociétés d'utilité publique, 7"2 % à des 
entreprises industrielles et 85"7 % à des particuliers, etc. 11 existait en moyenne 
dans chaque maison 3-4 logements employés comme habitations ou destinés à l'être, 
mais ce nombre relatif variait sensiblement suivant le type de construction et la den
sité de la population de la localité, depuis 3-7 dans les villes de plus de 10 000 
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habitants jusqu'à 2'4 dans les localités de moins de 5 000 habitants. Si l'on ne tient 
compte que des 76 villes ou quasi-villes précédemment recensées et qu'on y ajoute Stock
holm et Gothembourg, on constate que la proportion de 4'9 logements par maison avant 
la guerre a baissé à 4"5 en 1920. Cette baisse provient de l'importance plus grande 
prise dans la construction immobilière, les dernières années, par les maisons à soi 
(pour une famille) et autres petits bâtiments auxquels on a souvent recours pour 
l'extension des communes suburbaines et des cités-jardins. Dans les 78 localités pré
citées, les maisons à un logement constituaient 32"6 % du nombre total en 1920, 
contre 30"7 % immédiatamment avant la guerre. Pour la répartition des maisons par 
grandeurs, en peut se reporter au diagramme No. I (page 152*), qui montre que 1/i des 
maisons d'habitation des villes suédoises ont 3 logements au moins et que x/io en est 
constitué par des >casernes de rapport» avec 10 logements et plus. 

La même situation apparaît en calculant le nombre d'habitants par maison qui était 
de 32 à Stockholm, de 28 à Gothembourg, de 13 dans les villes de province et de 
16 pour toutes les villes. Ces chiffres illustrent d'une manière bien nette le mode 
de construction prédominant, mais ne prennent une réelle importance que si on les 
compare à ceux des autres pays et de leurs localités, ce qui a été fait dans le tableau 
ci-dessous en prenant pour base les derniers recensements des logements connus: 

Malgré que les différences des méthodes de recensement, et particulièrement les dif
férences d'interprétation du mot maison atténuent la force de comparaison de ces 
chiffres, il apparaît clairement que les conditions d'habitation de la Suède diffèrent 
sensiblement de celles d'autres pays comme la Grande-Bretagne, la Belgique et la 
Hollande, où dans la majorité des cas il n'y a qu'une ou deux familles par maison, 
non seulement en province mais aussi dans les villes, et qu'elles s'apparentent beaucoup 
plus aux conditions d'habitation des autres pays Scandinaves et de l'Europe Centrale, 
où les traditions eu fait d'habitation ont été rompues par suite du remplacement 
des anciennes maisons bourgeoises par des maisons de rapport. 

Les maisons comprises dans le recensement des habitations de 1920 contenaient 
au total 278 158 logements, dont 260 867 étaient exclusivement employés comme 
habitations. 

En ce qui concerne les conditions de possession, ces logements se répartissaient de 
la manière suivante: 44 100 ou 16'9 % étaient occupés par les propriétaires eux-mêmes, 
19 803 ou 7"6 '/, étaient cédés gratuitement (ou contre très petite redevance) et 195 660 
ou 75 % étaient loués; le reste, soit 1 304 ou 0'5 %, était à louer à l'époque du re
censement. En comparant avec les chiffres du recensement précédent pour 78 villes 
(y compris Stockholm et Gothembourg), on remarque que le nombre des logements 
occupés par le propriétaire lui-même a légèrement augmenté (de 10-9 à 12'6 ?.)> pen
dant que la proportion de logements cédés gratuitement ou loués est restée inchangée 
(6 et 81 %), ce qui a sans doute été causé par la disparition presque totale de la 
réserve constituée par les logements vacants (diminution de 2"i à 0'3 %). — La pénu-
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rie presque totale de logements ainsi que la législation des loyers en vigueur de 1917 
à 1923 ont eu pour effet de réduire sensiblement le nombre des déménagements et 
ont entraîné de ce fait une prolongation importante de la durée d'occupation. Alors 
qu'au recensement de 1912—14 le nombre des ménages ayant occupé leur loge
ment depuis moins d'un an était d'environ 25 %, de 1 à 5 ans de 45 % et plus de 
5 ans de 30 %, les pourcentages correspondants avaient en 1920 été reportés à 10, 43 
et 47. 

Si l'on considère la grandeur des logements, on remarque qu'au recensement de 
1920, sur 260 867 logements, 13'4 % ne se composaient que d'une cuisine ou une 
simple pièce, etc., 39"3 % avaient une pièce et une cuisine, 25'9 % 2 pièces et cuisine 
et 21'4 % comprenaient 3 ou plusieurs pièces et une cuisine. En comparant ces 
chiffres avec ceux d'avant-guerre, on observe une légère diminution des groupes com
prenant les plus grands et les plus petits logements au profit de ceux constitués par 
les logements d'une ou deux pièces et cuisine, qui sont les types de logements les 
plus en faveur dans la grande masse de la population. 

Toutefois, la proportion entre les différents types de logements varie sensiblement 
dans les différentes parties du pays. Stockholm et les villes du Småland (y compris 
les îles) e t de la Suède méridionale accusent un nombre relativement important de 
logements de 2 et plusieurs pièces et une cuisine (enyiron 50 à 60 %), pendant qu'à 
Gothembourg et dans d'autres villes du centre, le nombre des logements à une pièce 
et cuisine domine nettement (environ 45 à 50 %). Ce type de logement est aussi le 
logement ouvrier le plus commun dans le nord de la Suède (44 %), quoiqu'on y 
emploie encore très souvent comme habitation familiale des logements ne comprenant 
qu'une seule grande pièce avec fourneau (21 %). 

Après la description des habitations, vient l'exposé des conditions des occupants. 
La population a été répartie entre les groupes suivants: adultes et enfants; membres 
de la famille; domestiques et personnes étrangères logées dans la famille; personnes 
plus ou moins aisées (avec une échelle de revenus variant entre 5 000 et 6 000 couronnes 
suivant les conditions de cherté locale); ainsi que, d'après la profession et la situation 
sociale, entre les groupes ci-dessous: ouvriers, petits employés, petits industriels, pen
sionnés et assistés. Aussi bien pour l'ensemble de la population que pour les groupes 
sociaux indiqués, on a cherché à montrer par des chiffres quels sont les types d'ha
bitations dominants et les habitudes régnantes en ce qui concerne les habitations. 

Pour examiner ensuite la répartition des habitants par espace d'habitation dispo
nible, on a classé les logements en deux groupes principaux: ceux qui, par rapport à 
la densité normale de la population, sont souspeuplés (peu peuplés) et ceux qui sont 
surpeuplés (très peuplés). On a compté comme souspeuplés les logements dont le 
nombre de pièces excédait celui des occupants et les résultats ont été pour Stockholm 
12'8 %, pour Gothembourg 9 - i % et dans d'autres villes de province 9'6 %. Alors 
que les logements peu peuplés font en général partie du groupe des grands logements, 
la surpopulation des logements n'existe de fait que dans celui des petits (jusqu'à 3 
pièces et cuisine inclus). En ce qui concerne ces derniers on a jugé bon d'établir 
une certaine graduation. Si l'on considère comme surpeuplés tous les logements avec 
plus de 2 habitants par pièce, ils accusent à Stockholm une proportion de 18"o %, à 
Gothembourg de 28"0 % et dans les autres localités recensées 19'8 ?.'. Si, par contre, 
on ne classe comme surpeuplés que les logements ayant plus de 3 habitants par 
pièce, le pourcentage est reporté à 6'7 % pour les villes de province sur lesquelles 
on a des données, et si on porte cette limite à plus de 4 habitants par pièce, il ne reste 
que 2'9 % de logements très surpeuplés. Au recensement de 1912—14, les loge
ments abritant plus de 2 habitants par pièce constituaient 21'2 °o du nombre des 
logements jusqu'à 3 pièces et cuisine et 18"3 % du nombre total, alors qu'en 1920 
les pourcentages correspondants étaient de 19'8 et 17'5 %. Malgré la crise des loyers 
consécutive à la crise économique, le nombre des logements surpeuplés a donc légè
rement diminué. 
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Si l'on veut avoir une donnée mathématique générale sur le standard d'habitation 
tel qu'il est déterminé par la grandeur et la nature des logements ainsi que par la 
manière de les employer et de les remplir dans les différentes localités, il faut cal
culer le degré moyen de densité de la population dans les habitations. A Stockholm, 
le nombre des habitants par 100 pièces était de 123 et à Gothembourg de 145. En 
moyenne, dans l'ensemble des autres villes et quasi-villes comprises dans l'enquête, il 
y avait 133 habitants par 100 pièces, mais les chiffres pour l'encombrement des ha
bitations présentaient dans les différents endroits des écarts notables au-delà et en-
deçà de cette moyenne générale. 

Mais comme la densité de la population dans les habitations varie beaucoup dans 
les différentes catégories d'habitations et que l'ensemble des habitations comprend 
dans les différentes localités de grands et de petits logements en proportion variable, 
on a jugé bon de calculer, outre les chiffres donnant la densité locale de la popula
tion (voir les chiffres au tableau CC, page 105*), des chiffres de comparaison 
spéciaux (chiffres b), qui ont été corrigés, par le calcul dit »de standard», en tenant 
compte des différences de répartition locale des logements suivant leur grandeur. 

Le diagramme No. 3 (page 160*) montre quelle est la densité de la population 
dans différents groupes de villes et de types de logements, ainsi que les changements 
survenus depuis 1912—15. Dans l'ensemble, on ne note aucun changement dans la 
densité de la population dans les habitations, mais si l'on examine séparément le 
groupe des petits logements et celui des grands, on remarque dans le premier une 
légère diminution au profit du second. La diminution de l'encombrement des petits 
logements semble être la conséquence d'une réduction sensible du nombre des enfants 
dans les ménages (enfants de moins de 15 ans: 29'7 °/« des habitants contre 33'3 % 
avant la guerre), alors que les grands logements, où le nombre des enfants n'a que 
très peu diminué (de 23-8 à 22·5 %), ont été plus touchés par l'augmentation du 
nombre des sous-locataires qui a été caractéristique pour la période de crise (dans les 
grands logements de 6'1 à 8'9 des habitants, dans les petits logements de 2'4 à 3'8 
et pour tous les logements de 3'4 à 5 ' l ) . 

Si l'on examine pour l'année 1920 la densité de la population dans les logements, 
pour le groupe des gens peu aisés suivant l'échelle de revenus établie ci-dessus, on 
obtient comme moyenne 145 habitants par 100 pièces. En repartissant cette partie 
de la population par groupes sociaux, on trouve, comme moyenne de l'encombrement 
des logements: pour les ouvriers 174, pour les petits fonctionnaires 123, pour les petits 
artisans indépendants 122 et pour les pensionnées et assistés 101 habitants par 100 pièces. 

Comme il a été jugé intéressant de se rendre compte dans quelle mesure la den
sité d'habitation peut être considérée comme forte ou faible dans notre pays par 
comparaison avec les autres, on a, d'après les données officielles existantes, quoique 
dans certains cas après de nouveaux calculs demandant beaucoup de temps, établi le 
tableau ci-dessous donnant aussi exactement que possible le nombre des habitants par 
100 pièces aussi bien pour le dernier recensement général que pour celui d'il y a dix ans : 

Nombre d'habitants par 100 pièces 
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L'établissement du prix des loyers a été examiné avec beaucoup d'attention, la question 
du logement étant dans les villes surtout une question de loyers. Aussi a-t-on pris 
en considération aussi bien le montant réel du loyer pour les différentes grandeurs de 
logements (tabl. 9, page 59) que les prix moyens calculés pour les logements loués (tabl. 
8, page 51) en établissant une distinction pour ceux possédant le chauffage central. 
Enfin, dans le tableau 10 (page 70) on a réparti les habitations en logements »neufs», 
terme par lequel on entend ceux dont la prise de possession est postérieure au 25 Mai 
1917 et qui en général ont échappé à la législation des' loyers entrée en vigueur à 
cette date, et en logements »anciens» qui ont été, à leur tour, divisés en logements h 
loyer réglementé légalement et logements à loyer non réglementé, en examinant si le 
montant du loyer avait été fixé ou non par la commission des loyers. Afin de faci
liter la comparaison entre les index des loyers des différentes villes, nous donnons 
aussi des moyennes locales, qui ont été établies en partie par un simple calcul des 
moyennes (chiffres a), et en partie par un calcul corrigé selon la grandeur différente 
des logements (voir le tableau HH, chiffres b, page 124*). Ces moyennes ont dans le 
diagramme No. 4 (page 164*) servi de base à un aperçu comparatif de la marche 
ascendante de l'index des loyers de 1912—15 à 1920; dans ce diagramme est aussi 
spécifié le loyer moyen du groupe de logements à une chambre et cuisine qui est le 
logement ouvrier-type de notre pays. En 1920, ce type de logement coûtait à Stock
holm 462 couronnes, à Gothembourg 331 couronnes et dans 76 autres villes recensées 
246 couronnes, ces prix correspondant à une hausse des loyers de 47, 52 et 51 % depuis 
le commencement de la grande guerre. Par logement, le loyer annuel moyen était, 
après correction selon le principe déjà cité, de 742 couronnes à Stockholm, de 532 
couronnes à Gothembourg et de 387 couronnes dans les autres villes recensées, ces 
prix correspondant à une hausse de 49, 46 et 54 % depuis la déclaration de guerre. 

En ce qui concerne les villes de province, ces chiffres moyens sont complétés par 
des renseignements sur les loyers moyens dans les différents groupes sociaux. Ainsi, 
à la fin de l'année 1920, une famille peu aisée payait 302 couronnes de loyer, c'est-
à-dire 253 couronnes si le chef de famille était ouvrier, 413 s'il était fonctionnaire, 
450 couronnes s'il travaillait à son compte comme artisan etc., et enfin 359 couron
nes s'il s'agissait d'un ménage de pensionné ou d'assisté. Ces loyers moyens, qui 
subissent toutefois l'influence de l'inégale répartition des divers groupes sociaux dans 
des localités aux loyers plus ou moins chers, représentent par rapport aux prix 
d'avant-guerre des augmentations respectives d'environ 45, 45, 47, 60 et 33 y 

Cependant l'enquête ne se borne pas seulement à relever le montant absolu des 
loyers, mais elle cherche aussi, en rapprochant des données sur les loyers et les 
revenus, à donner la proportion relative du loyer, aussi bien pour l'ensemble de la 
population des logements que pour les différentes catégories de localités et les diffé
rents groupes sociaux. Pour cela on a tenu compte: d'une part seulement du revenu 
du locataire en titre, d'autre part du revenu total de la famille; et l'on a constaté à 
ce propos que la proportion moyenne du loyer dans les villes de province de Suède 
pour l'ensemble des ménages se monte à 9"1 °'o dans le premiers cas et 8-o °„ dans 
le second cas et pour les ménages moins aisés à 10"4 et 8-6 %. Les années d'avant-
guerre, le pourcentage moyen du loyer pour l'ensemble des ménages était de a) 15'4 % 
et b) 14'3 S et de a) 18'8 ,% et b) 17'1 % pour les ménagea peu aisés. La raison 
pour laquelle le loyer relatif a ainsi diminué de près de moitié semble résider dans 
le fait que jusqu'en 1920 les revenus de la population en général — ainsi que les 
dépenses de nourriture, d'habillement, etc. — ont augmenté plus que le prix des 
loyers qui, de 1917 à 1923, étaient soumis au contrôle public. La situation relevée 
par le recensement des habitations de 1920 doit donc être considérée comme occa-
sionelle et ne donnant pas une impression exacte de la charge normale que représente 
le loyer pour une famille peu aisée, ce qui doit au contraire ressortir assez clairement 
des statistiques des années d'avant-guerre. 
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Tab. 1. Antal invånare, antal hus med bostadslägenheter 

1 Rörande avgräns ningen och omfattningen av de särskilda stadsdelarna se anmärkningarna vid 
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samt antal rum å de av bostadsräkningen berörda orterna. 
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Anmärkningar rörande stadsdelsindelningen i tab. 1. 
en av socialstyrelsen den 1 november 1920 till vederbörande kommunala myndigheter utsänd 

cirkulärskrivelse hade framhållits, att dä bostadsräkningen enligt fastställda grunder skulle om
fatta alla hus med bostadslägenheter inom resp. kommuners administrativa områden, det vore önsk
värt att i görligaste män knnna särskilja bostadsförhållandena inom den egentliga stadskärnan 
frän dem, som rådde i de mera landsbygdsartat bebyggda ytterområdena. Därför uppmanades 
vederbörande att i synnerhet beträffande större orter, där föreliggande lokala förhållanden gjorde 
sådan uppdelning påkallad, särskilja bostadsuppgifterna för stadsdelar med sålunda skiljaktigt 
byggnadssätt. Den till följd härav redan vid materialets första lokala granskning verkställda 
uppdelningen har sedermera i samråd med ortsmyndigheterna kompletterats med tillhjälp av till
gängliga kartor och stadsplaner. 

Här nedan angives närmare beträffande var och en av de 42 städer, som blivit föremål för 
sådan uppdelning, avgränsningen och omfattningen av de sålunda urskilda stadsdelarna. På 
grund av källornas art har man därvid varit nödsakad att använda ett något växlande tillväga
gångssätt. Medan i vissa fall gränserna fullständigt uppdragas, uppräknas i andra endast de 
hävdvunna namnen på de olika stadsområdena. I vissa fall slutligen hänvisas till utförligare 
uppgifter i förat publicerade bostadsundersökningar (särskilt 1912—1914 års allmänna bostadsräk
ningar, Del II . Lokalmonografier). Förekommande uppgifter rörande stadsplaneområdena och di
striktsindelningen i övrigt hänföra sig genomgående ti l l förhållandena vid slutet av år 1920. 

Vid materialets bearbetning och tabellering har den nedan angivna distriktsindelningen till-
lämpats ntom i fråga om de arbetstabeller, i vilka de olika socialgrupperna ingå såsom fördel
ningsgrand. I den tryckta tabellbilagan har emellertid av utrymmesskäl stadsdelsindelningen 
kunnat återgivas endast i tab. 1, 2, 7: A och 8, men finnas jämväl de övriga manuskripttabel
lerna tillgängliga i socialstyrelsen. 

Stockholms län. 
Södertälje (2 distr.). E g e n t l i g a s t a d e n : rotarna Snäckviken, Atlas, Kvarnberga, S:t Ragnhild, 

Oxbacken, Amerika, Brunnsparken; Y t t e r o m r å d e t : staden i övrigt. 

Uppsala län. 

Uppsala (6 distr.). Stadsdelarna F j ä r d i n g e n , L u t h a g e n , N y a S v a r t b ä c k e n , S v a r t b ä c k e n , 
K u n g s ä n g e n omfatta de stadsdelar, som av ålder gått under dessa benämningar; Y t t e r o m 
r å d e t : staden i övrigt. (Jfr K. A. Edin: Arbetarbefolkningens bostadsförhållanden i Upp
sala, utg. 1910.) 

Södermanlands län. 

Nyköping (2 distr.). E g e n t l i g a s t a d e n avser huvudsakligen det stadsplanelagda området; 
Y t t e r o m r å d e t : övriga delar av staden. 

Eskilstuna. Indelningen av staden i stadsdelarna V ä s t e r , N o r r , Söder , N y f o r s och Y t t e r 
o m r å d e t (det senare omfattande stadens icke planlagda område) är densamma, som kom till 
användning i lokalmonografien över bostadsräkningen i staden år 1912 (n:r X). 

Östergötlands län . 

Linköping. N o r r a s t a d e n begränsas av Stångån, Kungsgatan, Bergsgatan och Rosengatan; G a m l a 
s t a d e n når till Storgatan och Västra vägen; S ö d r a s t a d e n sträcker sig i söder till Lilla 
Tinnerbäcksparken, Tinnerbäcksgatan, Lasarettsgatan, Ekkällevägen och Djurgårdsgatan ; 
T a n n e f o r s omfattar det så benämnda fabriksområdet; F ö r s t ä d e r n a utgöras av egnahems
områden och förstäder (>lyckor>), belägna huvudsakligen söder och väster om ovan angivna 
stadsdelar; L a n d s b y g d e n avser stadens övriga, landsbygdsartat bebyggda område. 

Norrköping. Av distrikten motsvara S t r a n d k v a r t e r e t , D a l s k v a r t e r e t , Övre n o r r a k v a r 
t e r e t , N e d r e n o r r a k v a r t e r e t och S ö d r a f ö r s t a d e n de i redogörelsen för föregående 
bostadsräkning (lokalmonografien n:r IX) angivna likanämnda stadsdelarna, varemot N o r r a för
s t a d e n tillkommit genom senare inkorporering av Östra Eneby (municipalsamhället); åter
stoden av socknen ingår likBom stadens iörutvarande icke planlagda område under beteck
ningen L a n d s b y g d e n . 

Motala har av stadsmyndigheterna utan närmare angivande av gränserna uppdelats i »Den äldre 
staden» (betecknad G a m l a s t a d e n ) samt >förstadssamhällen> och >ren landsbygd» (här till
sammans betecknade som Y t t e r o m r å d e t ) . 

Jönköpings län. 

Jönköping. Stadsdelarna motsvara den vid 1912 år3 bostadsräkning (lokalmonografien n:r VI) 
använda indelningen sålunda, at t G a m l a s t a d e n då utgjorde distrikt I, L i l j e h o l m s k v a r -
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t e r e t distrikt II, M a d e r n a distrikt III, V ä s t r a s t a d e n distrikt IV ävensom F ö r s t ä d e r n a 
distrikten V och VI (Västra och Östra förstadsområdet) samt stadens område i övrigt. 

Nässjö (2 distr.). E g e n t l i g a s t a d e n omfattar huvudsakligen det förutvarande inunicipalsam-
hället, medan Y t t e r o m r å d e t består av Bunneryd, Hanskeryd, Åker, Ingsberg, Nyhem m. ni. 

Kronobergs län. 
Växjö (2 distr.). E g e n t l i g a s t a d e n avser det planlagda området; Y t t e r o m r å d e t omfattar 

Västra och Norra förstäderna samt stadsområdet i övrigt. 

Kalmar län. 
Kalmar. Till D i s t r i k t I ha hänförts Kvarnholmen och Nya Malmen (den senare här begränsad 

till området mellan Södra vägen, Linnégatan, Smålandstorget, Norra vägen, Esplanaden och 
Cellviken, inkl. södra hörnet och kvarteret Koljan); till D i s t r i k t II har lagts ett område 
sträckande sig från kvarteren vid Lindölundsgatan i nordöst och kvarteren omkring Södra 
Malmgatan och Strandgatan i sydöst, samt >Gamla staden», bestående av ett något oregel
bundet område, bildat av kvarteren Poppeln, Körsbärsträdet, Hasseln (västra delen), Hagtornet, 
Gullregnet, Cedern, Cypressen, Järneken, Aspen, Asken, Alen samt södra delarna av Flädern, 
Enen, Almen och Granen; såsom D i s t r i k t I I I betecknas stadsområdet i övrigt. 

Oskarshamn (2 distr.). Från E g e n t l i g a s t a d e n har avskilts det utom stadens planlagda om
råde belägna Y t t e r o m r å d e t , som nästan uteslutande är bebyggt med mindre en- och två-
familjshus. 

Västervik (3 distr.). Till G a m l a s t a d e n har räknats Norrmalm. Östermalm, Södermalm och 
Västermalm jämte området inom >nya stadsplanen» : till S t a d s m a r k e n de tätare bebyggda 
delarna med detta namn samt till Y t t e r o m r å d e t hospitalsbyggnaderna och stadens område 
i övrigt. 

Gotlands län. 
Visby (2 distr.). E g e n t l i g a s t a d e n och Y t t e r o m r å d e t , varvid till det senare förts det icke 

planlagda området (Österby, Visborgsslätt, Söderhem, Furulund, Haga m. m.). 

Blekinge län . 

Karlskrona (4 distr.). G a m l a s t a d e n omfattar kvarteren n:r 1. 4—13, V ä s t r a s t a d e n består 
av kvarteren 14—16 samt Björkholmen och Ekholmen (n:r 19 och 35), N o r r a s t a d e n inne
fattar kvarteren 2 och 3 samt 20 och södra delen av 22 (till Sofiagatan och Blåportsgatan); 
Y t t e r o m r å d e t staden i övrigt (norra förstäderna, Saltö, Stnmholmen, Artillerikaseruen, 
Sjukhuset m. m.). 

Malmöhus län . 

Malmö (13 distr.). Av dessa motsvara 12 de stadsdelar, som urskildes och användes uti den i 
Malmö stads årsbok för 1913 införda särskilda redogörelsen över 1913 års bostadsräkning i 
staden, nämligen G a m l a s t a d e n , S ö d r a f ö r s t a d e n , Ö s t r a f ö r s t a d e n , R ö r s j ö s t a d e n . 
M e l l e r s t a f ö r s t a d e n , M ö l l e v å n g e n , S ö d e r v ä r n , P i l d a m m s s t a d e n , S l o t t s s t a d e u . 
V ä s t r a f ö r s t a d e n , H a m n o m r å d e t och S o f i e l u n d . Det lo:e distriktet, L i m h a m n , omfat
tar det fr. o. m. år 1916 inkorporerade område, som förut bildade Limhamns köping. 

Lund (5 distr.). Stadens äldre centrala delar ha avskilts och sammanförts under namnet G a m l a 
s t a d e n I och II. Det förra området begränsas av Paradisgatan. Tomegapsgatan, Stora Tome
gatan, Östra och Västra Mårtensgatorna, Stora Södergatan, Svanegatan, Grönegatan, Stora 
Fiskaregatan, Bytaregatan och S:t Petri kyrkogata. Det senare området, det s. k. Judéen, 
ligger söder därom och ömsintes av Råbygatan, Södra Esplanaden och Stora Södergatan. 
V ä s t r a s t a d e n omfattar de stadslikt bebyggda delarna av området väster om Norra kyrko
gården, Bredgatan och de båda förstnämnda distrikten, N o r r a och Ö s t r a s t a d e n övriga 
stadsliknande områden. Såsom Y t t e r o m r å d e t har betecknats återstoden av stadens mark. 
sålunda bl. a. Galgevången, Smörlyckan, Stampelyckan, delar av Lilla Råby, Papegojelyckan, 
Sliparelyekan, Kobjersvången, Klosterhusen (delvis), Kyrkoledshusen, Värpinge och egnahems
området vid Fjälievägen. 

Landskrona (3 distr.). G a m l a s t a d e n begränsas av Citadellet, Säbygatan, Gröna gången, Dom-
hagsgatan, Bredgatan och järnvägen; N o r r a s t a d e n sträcker sig i norr till Karl XI:s väg, 
Sandvångsgatan, Stora Norregatan och Repslagaregatan: Y t t e r o m r å d e t slutligen omfattar 
stadens mark i övrigt med bl. a. Borstahusen och villakvarteren vid Strandvägen. 

Hälsingborg (5 distr.). Till G a m l a s t a d e n har Täknats 4:e och nedre (västra) delen av 3:e 
taxeringsdistriktet (t. o. m. kvarteren n:r 170, 183 och 187), vilket distrikt ungefärligen lie-
gränsas av Öresundsparken i norr, Idrottsparken i öster samt Nya begravningsplatsen och 
Gasverksgatan i söder; S ö d r a s t a d e n utgöres av 5:e och 6:e taxeringsdistrikten; N o r r a 
s t a d e n av l:a och nedre delen av 2:a distriktet (väster om Stenbocks gata); till Ö s t r a s t a d s -
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o m r å d e t hava lagts 9:e och övre (östra) delarna av 2:a och 3:e distrikten samt till S ö d r a 
f ö r s t ä d e r n a 7:e och 8:e taxeringsdistrikten med de fr. o. m. år 1918 inkorporerade sam
hällena Råns plantering, Köpinge och Rå. 

Trälleborg (2 distr.). E g e n t l i g a s t a d e n innefattar den egentliga stadskärnan ävensom av 
Öster Gärd rotarna med nommer fr. o. m. 20, av Köpinge Vång rotarna 9—34, av Heden 
rotarna 1 samt 8 och högre n:r. Y t t e r o m r å d e t omfattar rotarna 1—19 av Öster Gärd, 
Väster Gärd, Köpinge Vång n:r 35, Heden n:r 3—6, Öster Vång, Lille Vång, Peters-
horg m. m. 

Hallands liin. 

Halmstad (2 distr.). E g e n t l i g a s t a d e n omfattar Norra, Östra, Västra och Södra rotarna, Fred
riksvall, Norra förstaden, Västra förstaden (till järnvägen) samt Södra och Östra förstäderna, 
medan Y t t e r o m r å d e t består av Norra gärdet, Norra utmarken, Västra gärdet m. m. 

Göteborgs och Bohus län. 

Uddevalla (2 distr.). E g e n t l i g a s t a d e n utgöres av rotarna 1—11; Y t t e r o m r å d e t av 12:e 
roten samt det område av ren landsbygdskaraktär, som i administrativt avseende lyder under 
staden. 

l i v s b o r g s län. 

Vänersborg (2 distr.). G a m l a s t a d e n innefattar företrädesvis det äldre stadsplaneområdet (kvar
teren Kransen, Rosen, Liljan och Blomman), medan såsom Y t t e r o m r å d e t betecknas det nya 
(södra) stadsplaneområdet och övriga delar av stadens mark. (Jfr lokalmonografien n:r I vid 
1912—13 års allmänna bostadsräkning.) 

Trollhättan (2 distr.). D i s t r i k t I omfattar stadens äldre kvarter (fr. o. m. n:r 7 t. o. ni. n:r 
56), vilka äro belägna mellan älven, järnvägsstationen, Drottninggatan samt Nydqvist och 
Holms verkstäder, medan med D i s t r i k t I I betecknas de nyare stadsdelarna. 

Borås (2 distr.). E g e n t l i g a s t a d e n omfattar det stadsplanelagda området och Y t t e r o m r å d e t 
staden i övrigt. 

Åmål (2 distr.). Stadsdelarna ansluta sig till indelningen vid en hösten 1919 på föranstaltande 
av stadsfullmäktiges beredningsutskott verkställd bostadsräkning så till vida, att av därvid 
utskilda områden I—III sammanslagits till E g e n t l i g a s t a d e n och IV—VII till Y t t e r o m 
r å d e t . Till sistnämnda distrikt räknas sålunda (IV) Västermalm och väster därom liggande 
mark, (V) Norra Grund med stadsdelen Nolby (med undantag av två kvarter), (VI) Södra 
Grund och (VII) Östra Grund. 

Skaraborgs län. 

Mariestad (2 distr.). E g e n t l i g a s t a d e n och Y t t e r o m r å d e t , av vilka det senare omfattar den 
s. k. villastaden, belägen å det stadsplanelagda området öster om järnvägen, samt lantområdet 
utanför stadsplanen. 

Skövde (3 distr.). D i s t r i k t I omfattar de stadsplanelagda stadsdelarna Gamla staden, Östermalm 
och Västermalm; D i s t r i k t I I består av de tätt men mera oregelbundet bebyggda stadsdelarna 
Norrmalm och Södermalm; D i s t r i k t I I I betecknar stadens övriga, landsbygdsartat bebyggda 
område. 

Värmlands län. 

Karlstad (7 distr.). Stadsdelarna K l a r a , T i n g v a l l a , Haga , H e r r h a g e n , V i k e n och B e r g e t 
sammanfalla med de liknämnda distrikten i lokalmonografien n:r V vid 1912—13 års bostads
räkning; Y t t e r o m r å d e t omfattar stadens icke planlagda område. 

Kristinehamn (3 distr.). D i s t r i k t I utgör stadens egentliga kärna, nämligen rotarna 1—b'jämte 
Nordvästra roten. Av stadens yttre mera oregelbundet bebyggda delar omfattar Distrikt I I 
Östra och Södra roten samt Distrikt I I I Västra och Norra roten. 

Örebro län. 

Örebro (6 distr.). D i s t r i k t I och I I skiljas av Svartån och omfatta resp. södra och norra delen 
av i stadens centrum; det förra gränsar i öster till Floragatan och Engelbrektsgatan, i söder 
till Bygärdesbäcken och Skebäcksbanan och i väster till järnvägen Krylbo—Hallsberg; det 
senare begränsas av sistnämnda järnväg och Grev Rosengatan. D i s t r i k t I I I utgöres av 
stadens planlagda område väster om järnvägen Krylbo—Hallsberg och kan betecknas såsom 
bostadsområde för hantverkare, lägre tjänstemän o. d.; D i s t r i k t IV omfattar stadsplaneom
rådet norr om Grev Rosengatan och består till stor del av äldre arbetarbostäder; D i s t r i k t V 
bildas av det planlagda stadsområdet öster om Flora- och Engelbrektsgatorna och utgör en 
jämförelsevis nybyggd arbetarstadsdel. D i s t r i k t V I omfattar slutligen stadens icke plan
lagda område. 
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Västmanlands län. 

Västerås (7 distr.). Det ursprungliga atadsomrâdet är delat i 3 >kvarter»: N o r r a k v a r t e r e t . 
begränsat i söder av Kristinagatan, Smedjegatan och Östermalmsgatan, V ä s t r a k v a r t e r e t . 
beläget söder om Kristinagatan och väster om Svartån, samt S ö d r a k v a r t e r e t , söder och 
öster om de båda förstnämnda distrikten. Förstadsbebyggelsen omkring den äldre staden har 
efter hävdvunna beteckningar fördelats på N o r r a u t g å r d a r n a . V ä s t r a f ö r s t ä d e r n a och 
S ö d r a u t g å r d a r n a , varjämte L a n d s b y g d e n använts som namn på stadens vidsträckta 
ytterområde med ren landsbygdskaraktär. 

Sala (2 distr.). E g e n t l i g a s t a d e n omfattar Östra, Södra, Västra och Norra stadskvarteren jämte 
Vasastaden, Norrbytull, Lasaretts- och järnvägsområdena, Emaus, Vallaområdet, Kungsängen, 
Bråsta backe, Jakobsberg m. m.; Y t t e r o m r å d e t avser stadens vidsträckta delvis rent lands-
bygdsartade område i övrigt. 

Köping (2 distr.). E g e n t l i g a s t a d e n avser den planlagda stadskärnan jämte kringliggande 
>jordar> (Nibblesjorden, Östanåsjorden, Vretbolsterjorden, Byjorden, Macksta, Tnnadal m. m.); 
Y t t e r o m r å d e t betecknar stadens stora landsbygdsområde (bl. a. f. d. Köpinge socken). 

Kopparbergs län. 
Falun (2 distr.). Från E g e n t l i g a s t a d e n har avskilts ett mindre Y t t e r o m r å d e , omfat

tande kvarteren n:r 3 (regementets kaserner, Slussen, Norslund), n:r 47 (Korsgårdskvarn, 
Krondike, Stenslund, Gamla berget, Slätta), n:r 72 (Daglöstäkten), n:r 74 (Främbynuset), n:r 
102 (Manhem, Lugnet) och n:r 113 (Britsarvet, Hästberg) samt ett antal bostadshus utom sta
dens planlagda område. 

Gävleborgs län. 
Gävle (6 distr.). G a m l a s t a d e n , med till större delen äldre byggnadssätt, begränsas av GavJeån, 

järnvägen, Kaserngatan och Luthergatan; N y a s t a d e n med yngre bebyggelse omfattar i norr. 
öster och söder föregående stadsdel och inneslutes av Valbogatan, Dalagatan, Östra Ringvägen, 
Jarlavägen, återigen Östra Ringvägen, Södra Ringvägen, Helgögatan och Luthergatan; såsom 
V i l l a k v a r t e r e n ha betecknats övriga delar av det stadsplanelagda området. Utom detta 
ligga N o r r a f ö r s t ä d e r n a (omfattande bl. a. Strömslund, Lexeonirådet och Sätraområdet) 
samt B o m h u s , ett sågverkssamhälle ungefär 5 km. sydost om själva staden. Stadens område 
i övrigt har benämnts >Landsbygden> . 

Söderhamn (3 distr.). Från den planlagda E g e n t l i g a s t a d e n har man avdelat de vidsträckta 
ytterområdena S t u g s u n d sydväst om staden och S ä n d a r n a nordöst om densamma. Båda 
äro utpräglade arbetarsamhällen, omgivna av glest bebodda landsbygdsartade områden. 

Yästernorrlauds län. 
Härnösand (2 distr.). E g e n t l i g a s t a d e n omfattar den planlagda delen av stadens område och 

Y t t e r o m r å d e t övriga delar av detsamma. 
Sundsvall (6 distr.). Distriktsindelningen sammanfaller med den 1912/13 års i lokalmonografien 

n:r XI använda, genom särskilt beslut av stadsfullmäktige år 1900 fastställda stadsdelsindel
ningen. Benämningarna å distrikten S t a d e n , Ö s t e r m a l m , Söde rma lm, V ä s t e r m a l m och 
N o r r m a l m äro hävdvunna; Y t t e r o m r å d e t avser stadens icke planlagda område. 

Jämtlands län. 
Östersund (2 distr.). E g e n t l i g a s t a d e n innefattar gamla staden, Odenslund, Söder samt vissa 

områden norr och väster om gamla staden; Y t t e r o m r å d e t stadens mark i övrigt (Odensala, 
Grävsåsen m. m.). 

Västerbottens län. 

Umeå (2 distr.). E g e n t l i g a s t a d e n avser stadens planlagda område; Y t t e r o m r å d e t staden i 
övrigt med förorterna Sandåkern, Haga, Sandbacka m. 11. 

Norrbottens län. 

Luleå (2 distr.). Uppdelningen mellan E g e n t l i g a s t a d e n och Y t t e r o m r å d e t har skett med 
hänsvn till husens belägenhet inom eller utom gällande stadsplan. (,Jfr lokalmonografien 
n:r IV.) 
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Tab. 2. Lägenheterna fördelade efter 

1 Rörande omfattningen av de särskilda stadsdelarna se anmärkningar till tab. 1. 



19 

art, upplåtelseform, storlek m. m. 



20 TAB. 2 (forts.). LÄGENHETERNA FÖRDELADE EFTER ART, UPPLÅTELSEFORM M. M. 



TAB. 2 (forts.) . LÄGENHETERNA FÖRDELADE EFTER ART, UPPLÅTELSEFORM M. M. 21 

13—240613. 



2 2 TAB. 2 (forts.). LÄGENHETERNA FÖRDELADE EFTER ART, UPPLÅTELSEFORM M. M. 



TAB. 2 (forts.). LÄGENHETERNA FÖRDELADE EFTER ART, UPPLÅTELSEFORM M. M. 2 3 



24 TAB. 2 (forts.). LÄGENHETERNA FÖRDELADE EFTER ART, UPPLÅTELSEFORM M. M. 



TAB. 2 (forts.) . LÄGENHETERNA FÖRDELADE EFTER ART, UPPLÅTELSEFORM M. M. 25 



26 TAB. 2 (forts.). LÄGENHETERNA FÖRDELADE EFTER ART, UPPLÅTELSEFORM M. M. 



TAB. 2 (forts.). LÄGENHETERNA FÖRDELADE EFTER ART, UPPLÅTELSEFORM M. M. 27 



2 8 TAB. 2 (forts.). LÄGENHETERNA FÖRDELADE EFTER ART, UPPLÅTELSEFORM M. M. 

1 Kyrkstugor. 



TAB. 2 (forts.). LÄGENHETERNA FÖRDELADE EFTER ART, UPPLÅTELSEFORM M. M. 29 



Tab. 3. De boende fördelade på olika slag av lägenheter. 

30 



31 
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33 

Tab. 4. Barn och arbetsbiträden samt inhyrande och inneboende, fördelade på olika 
lägenhetsgrupper. 



3 4 TAB. 4 (forts.). BARN OCH ARBETSBITRÄDEN SAMT INHYRANDE OCH INNEBOENDE. 



TAB. 4 (forts .) . BARN OCH ARBETSBITRÄDEN SAMT INHYRANDE OCH INNEBOENDE. 3 5 



3 6 TAB. 4 (forts.). BARN OCH ARBETSBITRÄDEN SAMT INHYRANDE OCH INNEBOENDE. 



TAB. 4 (forts.) . BARN OCH ARBETSBITRÄDEN SAMT INHYRANDE OCH INNEBOENDE. 37 

14—240613. 



38 

Tab. 5. De begagnade bostadslägenheterna, fördelade efter antalet 
boende per lägenhet. 

a) Samtliga lägenheter, b) smålägenheter (t. o. m. 2 rum och kök). 

1 I denna kol. hava redovisats sådana lägenheter, som tillfällietvis (på grund av innehavarens 
bortresa e. å.) stodo obegagnade. 



TAB. 5 (forts.). LÄGENHETERNA FÖRDELADE EFTER ANTALET BOENDE. 39 



40 TAB. 5 (forts.). LÄGENHETERNA FÖRDELADE EFTER ANTALET BOENDE. 



TAB. 5 (forts.) . LÄGENHETERNA FÖRDELADE EFTER ANTALET BOENDE. 4 1 
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Tab. 6 A. Starkt befolkade mindre bostadslägenheter. 
Lägenheter med mer än 2 boende per rum samt antalet däri boende personer. 

1 Rum = boniDgsram och kök. 



TAB. 6 A (forts.). LÄGENHETER MED MER ÄN 2 BOENDE PER RUM. 43 



44 Tab. 6 B. Starkt befolkade mindre bostadslägenheter. 
Lägenheter med mer än 3, resp. 4 boende per rum samt antalet däri boende personer. 



TAB. 6 B (forts . ) . LÄGENHETER MED MER ÄN 3 , RESP. 4 BOENDE PER RUM. 4 5 



46 

Tab. 7 A. Bostadsstandarden inom olika lägenhetsgrupper och stadsdelar. 

1 Rörande omfattningen av de särskilda stadsdelarna se anmärkningar till tab. 1. 



TAB. 7 A (forts.). BOSTADSSTANDARDEN INOM OLIKA LÄGENHETSGRUPPER OCH STADSDELAR. 47 



4 8 TAB. 7 A (forts.). BOSTADSSTANDARDEN INOM OLIKA LÄGENHETSGRUPPER OCH STADSDELAR. 



49 

Tab. 7 B. Bostadsstandarden inom olika lägenhetstyper och socialgrupper. 



5 0 TAB. 7 B (forts.) . BOSTADSSTANDARDEN INOM OLIKA SLAG AV LÄGENHETER. 



51 

Tab. 8. Årlig medelhyra per lägenhet för a) samtliga lägenheter, 
b) lägenheter med centralvärme (värmeersättning ej inräknad). 

Anm. Medievalstil anger, att ifrågavarande tal är beräknat på mycket fåtaliga primäruppgifter. 

1 Rörande omfattningen av de särskilda stadsdelarna se anmärkningar till tab. 1. 



52 TAB. 8 (forts.). MEDELHYRA FÖR a ) SAMTL. LÄGENHETER, b) LÄG. MED CENTRALVÄRME. 



TAB. 8 (forts.). MEDELHYRA FÖR a ) SAMTL. LÄGENHETER, b ) LÄG. MED CENTRALVÄRME. 5 3 

15—240613. 



5 4 TAB. 8 (forts.). MEDELHYRA FÖR a ) SAMTL. LÄGENHETER, b ) LÄG. MED CENTRALVÄRME. 



TAB. 8 (forts.). MEDELHYRA FÖR a ) SAMTL. LÄGENHETER, b ) LÄG. MED CENTRALVÄRME. 5 5 



5 6 TAB. 8 (forts.). MEDELHYRA FÖR a ) SAMTL. LÄGENHETER, b) LÄG. MED CENTRALVÄRME. 



TAB. 8 (forts.) . MEDELHYRA FÖR a ) SAMTL. LÄGENHETER, b ) LÄG. MED CENTRALVÄRME. 57 



5 8 TAB. 8 (forts.) . MEDELHYRA FÖR a ) SAMTL. LÄGENHETER, b) LÄG. MED CENTRALVÄRME. 



59 

Tab. 9. De uthyrda lägenheterna, fördelade efter lägenhetskategorier och hyres
belopp (samtliga hyreslägenheter). 



60 TAB. 9 (forts.). LÄGENHETERNA FÖRDELADE EFTER STORLEK OCH HYRESBELOPP. 



TAB. 9 (forts.) . LÄGENHETERNA FÖRDELADE EFTER STORLEK OCH HYRESBELOPP. 61 



6 2 TAB. 9 (forts.). LÄGENHETERNA FÖRDELADE EFTER STORLEK OCH HYRESBELOPP. 



TAB. 9 (forts.). LÄGENHETERNA FÖRDELADE EFTER STORLEK OCH HYRESBELOPP. 6 3 



64 TAB. 9 (forts.). LÄGENHHETERNA FÖRDELADE EFTER STORLEK OCH HYRESBELOPP. 



TAB. 9 (forts.). LÄGENHETERNA FÖRDELADE EFTER STORLEK OCH HYRESBELOPP. 65 



66 TAB. 9 (forts.) . LÄGENHETERNA FÖRDELADE EFTER STORLEK OCH HYRESBELOPP. 



TAB. 9 (forts.). LÄGENHETERNA FÖRDELADE EFTER STORLEK OCH HYRESBELOPP. 67 



6 8 TAB. 9 ( forts ) . LÄGENHETERNA FÖRDELADE EFTER STORLEK OCH HYRESBELOPP. 



TAB. 9 (forts.) . LÄGENHETERNA FÖRDELADE EFTER STORLEK OCH HYRESBELOPP. 69 

17—240613. 



70 

Tab. 10. Hyrespris för uthyrda lägenheter med fördelning efter husens 
av hyresnämnd 

Nya hus = hus tagna i bruk efter 25 maj 1917 

1 2 läg. om 1 rum m. del i kök. — 2 1 läg. om 1 rum m. del i kök, 1 läg. om 2 o. fl. rnm m. del i kök. — 



71 

egenskap av nybyggda eller äldre samt efter huruvida hyran fastställts 
eller icke. 
äldre hus = hus tagna i bruk före 25 maj 1917. 

3 2 läg. om 1 rum m. del i kök. — 4 1 läg. om 1 nim m. del i kök, 1 läg. om 2 o. fl. rum m. del i kök. 



72 TAB. 10 (forts.) . HYRESPRIS I NYBYGGDA OCH ÄLDRE HUS SAMT 

1 3 Våg. om 2 o-, fl. rum m. del i kök. — 2 1 läg. om 1 mm m. del i kök. 



FÖR HYRESREGLERADE OCH ICKE HYRESREGLERADE LÄGENHETER. 7 3 



74 

Tab. 11 A. Relativ hyra för olika inkomstklasser. Samtl iga hushåll 
med känd inkomst och utan andrahandshyrande. 

a) om hänsyn tages endast till lägenhetsinnehavarens inkomst, 
b) om familjemedlemmarnas inkomster tilläggas. 

Anm. Medievalstil anger, att ifrågavarande tal är beräknat på mycket fåtaliga primäruppgifter. 



TAB. 11 A (forts.). RELATIV HYRA FÖR OLIKA INKOMSTKLASSER. SAMTLIGA HUSHÅLL. 75 



76 TAB. 11 A (forts.). RELATIV HYRA FÖR OLIKA INKOMSTKLASSER. SAMTLIGA HUSHÅLL 



TAB. 11 A (forts.) . RELATIV HYRA FÖR OLIKA INKOMSTKLASSER. SAMTLIGA HUSHÅLL. 77 



78 

Tab. 11 B. Relativ hyra för olika inkomstklasser. Arbetarhushåll 
med känd inkomst och utan andrahandshyrande. 

a) om hänsyn tages endast till lägenhetsinnehavarens inkomst, 
b) om familjemedlemmarnas inkomster tilläggas. 

Anm. Medievalstil anger, att ifrågavarande tal är beräknat på mycket fåtaliga primäruppgifter. 



TAB. 11 B (forts.). RELATIV HYRA FÖR OLIKA INKOMSTKLASSER. ARBETARHUSHÅLL. 7 9 



8 0 TAB. 1 1 B (forts.) RELATIV HYRA FÖR OLIKA INKOMSTKLASSER. ARBETARHUSHÅLL. 



TAB. 11 B (forts .) . RELATIV HYRA FÖR OLIKA INKOMSTKLASSER. ARBETARHUSHÅLL. 8 1 



82 

Tab. 11 C. Relativ hyra för olika inkomstklasser. Övriga hushåll med 
känd inkomst och utan andrahandshyrande. 

a) om hänsyn tages endast till lägenhetsinnehavarens inkomst, 
b) om familjemedlemmarnas inkomst tilläggas. 

Anm. Medievalstil anger, att ifrågavarande tal är beräknat på mycket fåtaliga primäruppgifter. 



TAB. 11 C (forts.). RELATIV HYRA FÖR OLIKA INKOMSTKLASSER. ÖVRIGA HUSHÅLL. 8 3 



8 4 TAB. 1 1 C (forts.) . RELATIV HYRA FÖR OLIKA INKOMSTKLASSER. ÖVRIGA HUSHÅLL. 



TAB. 1 1 C (forts.). RELATIV HYRA FÖR OLIKA INKOMSTKLASSER. ÖVRIGA HUSHÅLL. 85 

18—240613. 



86 
Tab. 12. Hyra och inkomst samt relativ hyra för olika 

a) om hänsyn tages endast till 
b) om familjemedlemmarnas 

Anm. Medievalstil anger, att ifrågavarande tal 

1 Den här använda ortsgrnppsindelningen, Tid vilken gropp I omfattar de billigaste och V de dyraste 
livsmedel, lyse, bränsle och hyror, som socialstyrelsen enligt Kungl. Maj:ts uppdrag verkställt för 
ortsavdrag (se svensk författn.-samling år 1920 n.r 82 och 156 samt i fråga om det beräkningssätt, som 
nämnda kostnader, som beräknats till 2 829 kr., har satts = 1 000 och de särskilda ortssummorna omräk-
t. o. m. 950 till grupp I. 951—1050 till I I , 1051—1150 till III, 1151—1250 till IV samt fr. o. m. 



87 
socialgrupper (med känd inkomst och utan andrahandshyrande). 
lägenhetsinnehavarens inkomst, 
inkomster tilläggas. 
är beräknat på mycket fåtaliga primäruppgifter. 

orterna, grundar sig på de beräkningar av orternas inbördes dyrhet med avseende på kostnaderna för 
tillämpningen av de i förordningen om inkomst- och förmögenhetsskatt meddelade bestämmelserna om 
härvid kommit till användning, Sociala Meddelanden, årg. 1920, sid. 857 IX.). Riksmedeltalet för nvan-
nats i förhållande härtill, varefter till de olika ortsgnipperna hänförts orter med fuliande indextal: 
1251 till V. 



8 8 TAB. 12 (forts.). HYRA OCH INKOMST SAMT RELATIV HYRA FÖR OLIKA 



SOCIALGRUPPER (MED KÄND INKOMST OCH UTAN ANDRAHANDSHYRANDE). 89 
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