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SUMMARY 
The Housing Census refers to 1 No

vember 1960 and was co-ordinated with 
a Census of the Population. 

This second part of the report con
tains information about dwellings and 
households in counties, regions and the 
whale country. Data regarding each 
county and the whole country are given 
for towns, irural districts, localities and 
rural areas. 

Data regarding each of the A-regions 
of the Labour Market Board are given 
for localities and rural areas. 

Data in the tables 11, 24, 30, 31 and 
32 are based upon a tenth sample of 
the total number of dwellings according 
to the Census. 

The tables 6—32 of the report — 
except tables 11, 24, 30, 31 and 32 — 
have been produced for communes and 
localities. Some of the tables, however, 
have been produced only for communes 
and localities with at least 8 000 inha
bitants. 

A »dwelling» is a room or a number 
of rooms with accessories in a perma
nent house, or in a structurally separa
ted part of a house, intended for private 
habitation. The dwelling should have 
separate access to a street or to a com
mon space within the house, e. g. a 
staircase-well. 

Dwellings in schools, hospitals, de
partment stores, factories etc. intended 
for private households (teachers, doc
tors etc.) are counted in the Housing 
Census but not collective housing units 
in hotels, boarding-houses, hospitals 
and other institutions. Summer houses 
and other rustic units are counted only 
if they are used as permanent resi
dences. 

If more than one half of a house, 
containing dwellings, is used for other 
than housing purposes, e. g. for offi
ces, shops, hotels etc. it is called a 
»non-residential house». 

An »occupied dwelling» means a 
dwelling which is occupied by persons 
officially registred as living in it. 

A »non-occupied dwelling» means a 

dwelling disposed of by somebody being 
the owner of it, having rented it or for 
other reasons but in which nevertheless 
no persons are living oir only persons 
officially registred as living somewhere 
else. 

A »vacant dwelling» is neither an 
»occupied dwelling» nor a »non-occu
pied dwelling». 

A »quality group» refers to a com
bination of different types of equip
ment. 

Houses owned by »the community» 
means that they are owned by the 
State, county councils, communes, or 
communally controlled nonprofit hous
ing undertakings. 

»Tenant ownership» means being 
member of a co-operative housing so
ciety. 

A »household» is the person or the 
group of persons, related or unrelated, 
living in one dwelling (dwelling house
hold). 

»Head of household» is the occupant 
who disposes of the whole dwelling 
being the owner of it, having rented 
it or for other reasons. 

In a household of married couples 
the husband is always counted as the 
head. 

»Household without head of house
hold» means that none of the occu
pants disposes of he whole dwelling. 

»Headship rate» for a population 
group with regard to age, sex and ma
nia i status means the ratio between 
the number of heads of household and 
the total number of persons in the 
group. 

As »occupants» in a dwelling arc 
counted all persons officially registred 
as living in it. 

A dwelling is »overcrowded» if the 
number of its occupants exceeds two 
per room (exclusive of kitchen). 

The »socio-economic groups» refer 
to a classification by profession and 
status in the profession for the econo
mically active respectively inactive part 
of the population. 
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BOSTADSRÄKNINGENS TABELLREDOVISNING 

1960 års bostadsräkning är i olika 
avseenden samordnad med 1960 års 
folkräkning. Uppgifterna har sålunda 
inhämtats på gemensamma blanketter 
och uppgifterna har granskats och be
arbetats enligt samordnade rutiner. I 
en för bostadsräkningen och folkräk
ningen gemensam volym kommer för
beredelsearbetet för folk- och bostads
räkningen att redovisas. Vidare skall 
lämnas en redogörelse för organisationen 
och den centrala bearbetningen. 

Totalräkningens resultat har ircdovi-
sats i ett antal fråtabeller för varje en
skild kommun och med uppdelning på 
enskilda tätorter med minst 200 invå
nare och glesbygd. Tre av tabellerna 
har även framställts för församlingar. 

Råtabellerna från folk- och bostads
räkningen har inordnats i ett gemen
samt system. Tabellerna betecknas dels 
med en bokstav, som anger ämnesom
rådet, dels ett tvåsiffrigt 'tabellnummer 
varav framgår för vilken lägsta regio
nala nivå tabellen framställts. 

De tabeller som ingår i bostadsräk
ningens tabellplan har dels litterabe-
teckningarna B, som avser lägcnhets-
t »beller, dels CB, som avser hushållsta-
beller. I folkräkningens tabellplan av
ser litterabeteckningon CF hushålls
tabeller. 

För råtabelier med nummer från 10 
till 19 är församling minsta regionala 
enhet. För råtabelier med nummer från 
20 till 29 är kommun minsta regionala 
enhet. Nummer i 10-serien betecknar 
att kommunerna är uppdelade på så
väl tätorter och glesbygd som försam
lingar. I tabellerna i 20-serien är kom
munerna uppdelade endast på tätorter 
och glesbygd. 

I bostadsräkningen har två serier av 
råtabelier framställts: ett allmänt prog
ram och ett tilläggsprogram. 

Det allmänna programmet omfattar 

9 tabeller och har framställts för samt
liga kommuner, tätorter och glesbygds
delar av respektive kommuner. Samtli
ga tabeller i det allmänna programmet 
har även framställts för länen och hela 
riket med uppdelning på samtliga tät
orter, tätorter med 200—1 999 invå
nare respektive 2 000 invånare och där
utöver, glesbygd, städer och landsbygd. 

Tabellerna för hela riket redovisas i 
denina publikation. Publikationstabel
lernas nummer och motsvarande råta-
bellers beteckningar i det allmänna 
programmet redovisas här nedan. 

Tilläggsprogrammet utgöres av 10 ta
beller och har utarbetats för kommu
ner och tätorter med minst 8 000 invå
nare samt för ett antal kommuner, som 
gränsar intill dylika kommuner och 
tätorter. För inalles 227 kommuner har 
dylika tilläggstabeller framställts. Av 
dessa har 123 mindre än 8 000 invånare. 
Över dessa lämnas en förteckning i 
bilaga A. De i tilläggsprogrammet ingå
ende tabellerna har även framställts för 
länen och hela riket med ovan angivna 
uppdelning på ortsgrupper. 

Tabellerna för hela riket redovisas i 
denna publikation. Publikationstabel
lernas nummer och motsvarande råta-
bellers beteckningar i tilläggsprogram
met framgår av följande sammanställ
ning. 



XIII 

Tabellerna 25 och 26 finns för hela 
riket i råtabellform med uppdelning på 
hushåll med en boende respektive hus
håll med två eller flera boende. 

F rån folkräkningens råtabellserie av
seende hushåll redovisas sammandrag 
för hela riket i denna publikation. Pub
likationstabellernas nummer och mot
svarande råtabellers beteckningar redo
visas hä r nedan. 

I den första publikationen från 
bostadsräkningen »Bostadsräkningen 
1960:1» publicerades vissa sammanfat
tande resultat om lägenheter och hus
håll fö>r varje kommun med uppdelning 
på tätorter och glesbygd. I föreliggande 
publikation redovisas vissa samman
fattande uppgifter om lägenheter och 
hushåll för länen; tabellerna 1—4. 

Fyra råtabeller har framställts för 
arbetsmarknadsstyrelsens A-regioner. 
I föreliggande publikation «redovisas i 
tabell nr 5 vissa sammanfattande upp
gifter för dessa med uppdelning på tät
orter och glesbygd. Beträffande om
fattningen av regionerna hänvisas till 
publikationen Folkräkningen 1960: IV 
sid 126 ff. 

För de naturliga jordbruksområdena 
har tre råtabeller framställts. 

Utöver de rikstabeller, som bygger på 
den totala räkningen, har vissa riksta
beller framställts, som bygger på ett 
tiondelsurval. Dessa redovisas i sin hel
het i denna publikation med följande 
tabeUnummer: 11, 24, 30, 31 och 32. 
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DEFINITIONER OCH FÖRKLARINGAR 
Lägenhet. Med lägenhet avses bostad 

för enskilt hushåll, bostadslägenhet. 
Beträffande definition av hushåll, se 
nedan. Även höstäder för enskilda hus
håll inom anstalter, sjukhus, affärs- och 
industribyggnader m. m., avsedda för 
t. ex. vaktmästare, läkare och förestån
dare, räknas som bostadslägenheter, 
däremot icke andra inom anstalter av 
olika slag, hotell, pensionat, skolhem, 
e. d. belägna bostäder och bostadsrum. 
I studentbostadshus belägna bostäder 
för studenter med rum och kök och 
avsedda för gifta har räknats som lä
genheter, däremot icke enstaka stu
dentrum, som i regel har för de boende 
gemensamma utrymmen, såsom gemen
samt kök, dagrum etc. 

1 räkningen ingår sommarvillor, ko
loni- och sportstugor e. d., om de an
vänds som stadigvarande bositad, eljest 
icke. 

Som särskild bostadslägenhet räknas 
dels bostad med eget kök eller kokvrå, 
dels ainnan bostad, som liar egen ingång 
från förstuga, trapphus e. d. Två bostä
der, av vilka någon saknar eget kök 
eller kokvrå, räknas tillsammans som 
en enda lägenhet, om de står i direkt 
förbindelse med varandra. 

Bebodd lägenhet. Lägenhet i vilken 
bor personer, som för år 1961 mantals
skrivits såsom bosatta i lägenheten. 

Upptäten men obebodd lägenhet Lä
genhet som är upplåten men i vilken ej 
hor några personer eller endast personer 
mantalsskrivna annorstädes. 

Ledit/ lägenhet. Lägenhet som icke är 
bebodd och icke heller upplåten i ovan 
angiven mening, övergivna bostäder, 
d. v. s. sådana i regel dåligt underhållna 
och obebodda bostäder som kunnat an
tas icke vidare bli utnyttjade som sta
digvarande bostad, har ej räknats som 
bostadslägenheter. De ingår således ej 
heller bland lediga lägenheter. 

Enfamiljs-, tvåfnmiljs- och flerfamiljs
hus. Hus som inrymmer en, två resp. tre 
eller flera lägenheter och som till minst 
hälften upptas av bostadslägenheter. 

Rad- och kedjehus. Enfamiljshus sam
manbyggda i en länga med flera liknan
de hus och med egen ingång från det 
fria till varje lägenhet. Husen kan an
tingen gränsa till varandra eller vara 
skilda åt medelst garage e. d. Huslängor 
byggda för lantarbetare och s. k. ung
karlsbaracker räknas ej såsom rad- och 
kedjehus. 

Småhus. Med småhus förstås enfa
miljshus (inklusive rad- och kedjehus) 
och tvåfamiljshus. 

Icke-bostadshus. Hus som till mer än 
hälften upptas av annat än bostadslä
genheter, t. ex. kontor, hotell, butiker 
och verkstad. 

Ägare. Staten: t. ex. statliga verk, läns
styrelser och statliga undervisningsan
stalter. Kommun: utöver kommuner har 
hit förts även pastorat och statskyrko
församlingar. Allmännyttigt företag: bo
lag, förening och stiftelse som av bo
stadsstyrelsen (byggnadslånebyrån) eller 
länsbostadsnämnd erkänts som dylikt 
företag enligt kungörelserna om bostads-
anskaffningslån, statsbidrag till pensio
närshem och tertiärlån till flerfamiljs
hus. Bostadsrättsförening: jämte bostads
rättsföreningarna bar bit förts även and
ra bostadsföreningar, som har bildats i 
syfte att upplåta bostäder till sina med
lemmar. Enskild person: hit har även 
förts dödsbon, övriga: fastighetsbolag, 
andra bolag, stiftelser m. m. som ej kun
nat hänföras till någon av de andra 
grupperna av ägare. 

Hum. Ett utrymme som är minst 6 
kvm, försett med fönster, och som ej är 
matlagningsutrymme. Lägenheterna har 
grupperats efter storlek med beaktande 
endast av de rum som användes som 
bostadsrum. »Summa rum» avser anta
let bostadsrum utom i tabell 6, där i 
»summa rum» även inräknats rum som 
användes för annat ändamål än bostad, 
t. ex. verkstad, kontor. 

Mittvrn. Litet rum, avsett för måltider, 
i anslutning till kokvrå. 

R, K, RKV, RK. Med dessa förkort-
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ningar avses rum, kök, rum och kokvrå, 
resp. rum och kök. 

Rumsenhet, RE. Rum eller kök. 

Kvalitetsgrupp. På grundval av upp
gifterna! om lägenheternas utrustning 
har bostadslägenheterna indelats i sju 
kvalitetsgrupper. Denna kvalitetsgrup
pering omfattar följande utrustningsde
taljer: vattenledning i lägenheten, av
lopp, egen vattenkiloisett, centralvärme, 
eget bad- eller duschrum, ed- eller gas
spis Tned ugn samt kylskåp. 

Innebörden av kvalitetsgrupperingen 
framgår av tabell 9. I övriga tabeller 
med denna gruppering anges endast 
gruppernas nummer. »Uppgift saknas» 
anger att ilägenheten icke har kunnat 
hänföras till någon kvalitetsgrupp på 
grund av att uppgift saknats beträffande 
någon av utrustningsdetaljerna. 

Kontrollerat välten. Härmed avses att 
vattnet fortlöpande är underkastat of
fentlig kontroll i enlighet med 6 kap. 
hälsovårdsstadgan. 

Hushåll. Befolkningen fördelas på tre 
slag av hushåll, bostadshushåll, andra 
privata hushåll och kollektivhushåll. 

Med ett bostadshushåll avses den per
son eller grupp av personer som är 
bosatt i en och samma bostadslägenhet 
och även är mantalsskriven där för år 
1961. I bostadshushållet inräknas så
lunda även inneboende. 

Andra privata hushåll omfattar per
soner som icke kunnat hänföras som 
boende i någon bostadslägenhet. Till 
denna kategori har bl. a. hänförts på 
församlingen skrivna personer; även 
t. ex. familjehushåll, som tillfälligt vistas 
ulom kommunen men likväl kvarskri-
vits i kommunen ingår i denna kate
gori. 

Med kollektivhushåll avses personer 
som är mantalsskrivna i bostäder som 
icke är avsedda för enskilda hushåll. 
.Sådana bostäder ä r ungkarlshem, pen
sionat och andra hotelliknande bostä
der, ålderdomshem, sjukhem och andra 
anstalter. 

I bostadsräkningen avses med hus
håll endast det s. k. bostadshushållet. 

I tabell 14 redovisas dock även andra 
privata hushåll ooh kollektivhushåll. 

Hushållsställning. I bostadshushållen 
ingående personer har fördelats efter 
hushållsställning på bostadsförestånda-
re, bostadsföreståndares maka, nära 
släktingar till bostadsföreståndaTen och 
/eller hans maka, annan anhörig samt 
övriga boende. Nära släktingar har för
delats på barn (även adoptiv-, foster-
och styvbarn), barnbarn, föräldrar. Med 
barn och barnbarn menas i detta sam
manhang släktskapsirelationen, ej min
derårighet. Till annan anhörig har räk
nats syskon, syskonbarn, sonhustrur, 
magar, svågrar, svägerskor, mostrar, 
fastrar, morbröder och farbröder men 
däremot ej kusiner. De sistnämnda in
går i gruppen övriga boende, till vilken 
också räknats inneboende icke besläk
tade personer. 

HushäUsttjp. Bosladshushållen har i 
tabellerna 28 och 29 grupperats i åtta 
hushållstyper efter bostadsförestånda
rens civilstånd (gift samboemde man, 
respektive övriga) och efter förekomsten 
av personer med olika hushållsställning. 
Med »annan person» avses alla övriga 
i lägenheten boende förutom bostads
föreståndaren och dennes maka och 
barn. 

Bostads]öreståndare (BF). Den per
son, som på grund av äganderätt, hy
resavtal eller annan grund disponerar 
en bostadslägenhet i dess helhet och är 
manitalsskriven där, betecknas som bo
stadsföreståndare. I hushåll med gift 
samboende man har alltid mannen räk
nats som bostadsföreslåndare. Om två 
eller flera av de i en lägenhet boende 
gemensamt äger eller förhyr lägenheten 
har en av dem, i regel den äldste, an-
getts såsom (bostadsföreslåndare. Om 
•lägenhet är uppdelad på flera hushåll, 
så att vart och elt av dessa förhyrt eller 
förfogar över endast en del av lägen
heten har ingen av de boende angivits 
såsom bostadsföreståndare. 

Hushåll utan bostadsförcsttlndare. Hus
håll i vilket ingen av de boende förfo
gar över lägenheten i dess helhet. 
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Bosladsjöreständare per 100 personer. 
Antalet bostadsföreståndare i bostads
hushåll per 100 personer brukar även 
kallas hushållskvot, dvs. den andel i % 
av folkmängden i en viss köns-, ålders-
och civilståndsgrupp som utgöres av bo-
sladsf öreståndare ( = har en egen lä
genhet). Vid beräkningen av detta rela
tionstal för summa ogifta män resp. 
kvinnor har totala antalet bostadsföre-
sfåndare satts i relation endast till anta
let personer i åldern 20 år och däröver. 

Boende. Som boende i en lägenhet 
räknas alla de personer som för 1961 
mantalsskrivits såsom bosatta i lägen
heten. 

Trångboddhet. EU hushåll räknas som 
trångbott, om antalet boende i lägen
heten överstiger två per rum (köket 
oiäknat) . I sådana hushåll ingående bo
ende och barn under 16 år räknas som 
trångbodda. 

Upplåtelseform. Med »ägare» avses att 
hushållet förfogar över lägenheten där
för att någon i hushållet äger det hus i 
vilket lägenheten är belägen. Med »bo
stadsrättsinnehavare» avses att någon i 
hushållet erlagt insats till bostads (rätts) 
förening. Till gruppen »övriga» har hän
förts hushåll som förfogar över lägen
heten på grund av hyreskontrakt eller 
annat avtal med husägaren eller på 
grund av avtal med annan än husäga
ren, s. k. andrahandsupplåtelse. 

»Jordbrukare». Med jordbrukare av
ses hushåll i vilket ingår en jordbrukare 
upptagen i det av Riksförbundet Lands
bygdens Folk (RLF) förda registret över 
jordbrukare, som har en brukningsen-

het med mer än 2 ha åker eller en sådan 
enhet med mindre åkerareal men som 
har mer än 10 ha skog. I RLF:s register 
är sådana taxeringsenheter, som ligger 
i sambruk, sammanförda till en bruk-
ningsenhet. Sambruken utgöres vanligen 
av en huvudfastighet med en eller flera 
utgårdar, vilkas drift samordnats under 
huvudfastigheten. En vanlig form av 
sambruk utgör kombinationer av ägda 
och arrenderade fastigheter. Någon be
gränsning av bearbetningen med avse
ende på om enheternas åkerareal varit 
brukad eller ej har däremot icke skett. 

Socio-ekonomiska grupper. Klassifice
ringen i socio-ekonomiska grupper base
rar sig på yrken och yrkesställning (fö
retagare, medhjälpande familjemedlem
mar, tjänstemän och arbetare). För när
mare beskrivning se Folkräkningens 
publikation IX. 

Redovisningen av de socio-ekono
miska grupperna sker med uppdelning 
på förvärvsarbetande och eji förvärvs
arbetande enligt följande: 

Förvärvsarbetande: 1. Företagare in
om jordbruk, skogsbruk m. m., 2. Arbe
tare inom jordbruk, skogsbruk m. m., 
3. Företagare inom industri, handel, 
transport och serviceyrken, 4. Företa
gare inom fria yrken, 5. Företagsledare 
(anställda), 6. Tjänstemän (arbetsledare, 
tekniker, kontors- och handelspersonal 
m. fl., 7. Arbetare (andra än i grupp 2), 
8 Anställda inom serviceyrken, 9. Mili
tären-, 10. Ej identifierbara yrken. 

Ej förvärvsarbetande: 11. Studeran
de, 12. övriga ej förvärvsarbetande. 
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PUBLIKATIONSTABELLERNAS INNEHÅLL 

I föreliggande publikation redovisas 
uppgifter för län, arbetsmarknadssty
relsens A-regioner samt för hela riket. 
I läns- och rikstabellerna redovisas upp
gifterna med uppdelning på samtliga 
tätorter, som i «in tur delats upp på 
sådana med 200—1 999 invånare och 
sådana med 2 000 eller flera invånare, 
och glesbygd samt på städer och lands
bygd. För varje A-region redovisas upp
gifterna med uppdelning på tätoirter och 
glesbygd. 

De administrativa indelningarna av
ser förhåLlandena den 1 januari 1961. 
Med tätbebyggelse inom ett visst om
råde, t. ex. ett län, avses samtliga inom 
området belägna tätorter eller delar av 
tätorter enligt redovisningen i del I. 
För tätorter som är delade på två län 
sker sålunda en uppdelning av tätorts
befolkningen på respektive län. 

Vid beräkningen av antal rumsenhe
ter per 100 lägenheter har endast med-
tagits rum för bostadsändamål. Rum 
för annat ändamål än bostad redovisas 
endast i tabell 6. Vid denna beräkning 
har ingen hänsyn tagits till att uppgift 
om rumsantal saknas för vissa lägen
heter. 

För vissa hushåll saknas uppgift om 
lägenhetens storlek. Andelen trångbod
da hushåll har beräknats i relation till 
samtliga hushåll, inklusive de för vilka 
uppgifter om lägenhetsstorlek saknas. 
Boende per 100 rumsenheter har lika
ledes beräknats utan beaktande av att 

uppgift om lägenhetsstorlek saknas i 
vissa fall. 

Tabellerna 1—4 redovisar uppgifter 
för de olika länen. I tabell 3 har hus
håll utan uppgift om lägenhetsstorlek ej 
särredovisats. I tabell 4 har hushåll utan 
bostadsföreståndare ej särredovisats. 

I tabell 5 redovisas uppgifter för ar
betsmarknadsstyrelsens A-regioner. I den
na tabell särredovisas ej lägenheter 
utan uppgift om byggnadsår, lägenhets
storlek respektive kvalitetsgrupp. 

Tabellerna 6—32 redovisar uppgifter 
för hela riket. Tabellernas innehåll har 
varit bestämmande för ordningsföljden 
mellan dem. Tabeller med grundläggan
de data om lägenheterna, tabellerna 6—• 
13, inleder tabellserien. Därefter kommer 
tabeller med enbart uppgifter om hus
hållen, tabellerna 1A—16. Dessa tabeller 
utgör sammandrag av vissa av folkräk
ningens råtabeller. Sist redovisas tabeller 
med uppgifter om boendeförhållandena 
för olika grupper av hushåll, tabellerna 
17—23. 

Uppgifterna i tabellerna 11, 24, 30, 31 
och 32 bygger på en bearbetning av ett 
tiondelsurval. Det antal lägenheter och 
hushåll som redovisas i dessa tabeller 
har erhållits genom uppräkning av re
sultaten från bearbetningen av urvalet. 
Antalet lägenheter och hushåll överens
stämmer således ej exakt med motsva
rande antalsuppgifter i de rikstabeller 
som bygger på totalräkningen. 



XVIII 

Bil. A. 

Förteckning 

över kommuner med mindre an 8 000 invånare den 1 november 1960, för vilka 
framställts tabeller enligt bostadsräkningens tilläggsprogram. 

Stockholms län 

Märsta 
Vallentuna 
österåker 
Värmdö 
Gustavsberg 
Boo 
Färingsö 
Ekerö 
Salem 
Grödinge 
östertälje 
Västerhaninge 
Tyresö 
Stocksunds köping 
Saltsjöbadens köping 
Djursholm 
Vaxholm 

Uppsnla län 

Upplands-Bro 

Södermanlands län 

Svärta 
Gncsta köping 
Malmköpings köping 
Flen 
Torslnilla 
Mariefred 

Jönköpings län 

I lakarp 
Tenhult 
Månsarp 
Bankeryd 
Norrahanimars köping 
Andcrstorps köping 
Gislaveds köping 

Blekinge län 

Lyckehy 
Honnehv lk 

Jämshög 
Olofströms köping 

Kristianstads län 

Åstorps köping 

Malmöhus län 

BUlesholm 
Staffanstorp 
Burlöv 
Bjuvs köping 
Kävlinge köping 
Furulunds köping 
Lomma köping 

Hallands län 

Simlångsdalen 
Söndrum 
Fjärås 
Onsala 
Särö 
Tölö 
Lindome 
Kungsbacka 

Göteborgs och Bohus län 

Landvetter 
Råda 
Kållered 
Askim 
Styrsö 
Öcke.rö 
Torslanda 
T uve 
Säve 
Ilonnansby 
Ytterby 
Komelanda 
Kode 
Slenungsund 
Skredsvik 
Kungälv 
Marstrand 
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Älvsborgs län 

Västra Tunhcm 
Södra Väne 
Starrkärr 
Nödingc 
Angered 
Stora Lnndby 
Lerum 
Skallsjö 
Hökciiini 
Toarp 
Brämhult 
Fristad 
Sandhult 
BoIIebygd 
Björketorp 
Viskafors 
Fritsla 
Örby 
Axclfors 
Lysjö 
Länghcm 
Kinna köping 
Skene köping 
Svenljunga köping 

Skaraborgs län 

Tibro köping 

Värmlands län 

Siinne köping 

Örebro län 

Hallsbergs lk 
Kumla lk 
L ju snarsberg 
Hallsbergs köping 
Hällefors köping 

Kopparbergs köping 
Lindesberg 

l ästmanlands län 

Sura 
Ramnäs 
Skultuna 
Tillberga 
Norbergs köj)ing 

Kopparbergs län 

Folkärna 
Grytnäs 
Vika 
Krylbo köping 

Gävleborgs län 

Hille 
Norrala 

Västernorrland län 

Selånger 
Alnö 
Nälra 
Mo 
Arnäs 
Grundsunda 
Gideå 

Västerbottens län 

Lycksele stad 

yorrboitens län 

Hortlax 
Norrfjärden 
Piteå stad 

Förteckning 

över kommuner som ingår i Stor-Stockbolm ocb Göteborgsregionen. 

Stor-Stockholm omfattar utom Stockholms stad de s. k. förortskommnnema, som 
är Märsta, Upplands-Väsby, Boo, Järfälla, Huddinge, Botkyrka, österhaninge och 
Tyresö landskommuner, Täby, Stocksunds, Danderyds, Sollentuna och Saltsjöbadens 
köpingar samt Nacka, Sundbybergs, Solna, Djursholms och Lidingö städer jämte de» 
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s. k. yttre lörorlszoncn, som är Vallentuna, österåker, Värmdö, Gustavsbergs, Fä-
ringsö, Ekerö, Salems, Grödinge och Västerhaninge landskommuner samt Vaxholms 
stad. 

Göteborgsregionen omfattar utom Göteborgs stad följande kommuner i den inre 
regionen: Råda, Kållercd, Askims, Partille, Torslanda, Tuve och Säve landskommu
ner, Mölndals stad i Göteborgs och Bohus län, Nödinge, Angereds och Lerums lands
kommuner i Älvsborgs län och följande kommuner i den yttre regionen: Onsala, 
Särö, Tölö och Lindomc landskommuner samt Kungsbacka stad i Hallands län, Land
vetters, Styrsö, öckerö, Hermansby, Ytterby, Romelanda, Kode och Stenungsunds 
landskommuner samt Kungälvs och Marstrands städer i Göteborgs och Bohus län, 
Starrkärrs, Stora Lundby, Skallsjö och Björketorps landskommuner i Älvsborgs län. 
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Tab. 1. Lägenheter efter hustyp, ägarekategori och byggnadsperiod. Län. 
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Dwellings by type of house, owner and period of construction. Counties. 
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TAB. 1 (forts.). Lägenheter efter hustyp, ägarekategori och byggnadsperiod 
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TAB. 1 (forts.). Lägenheter efter hustyp, ägarekategori och byggnadsperiod 
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TAB. 1 (forts.). Lägenheter efter hustyp, ägarekategori och byggnadsperiod 
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Tab. 2. Lägenheter efter storlek, kvalitetsgrupp och utrustning. Län. 
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Dwellings by number of rooms, "quality group" and equipment. Counties. 
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TAB. 2 (forts.). Lägenheter efter storlek, kvalitetsgrupp och utrustning 
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TAB. 2 (forts.). Lägenheter efter storlek, kvalitetsgrupp och utrustning 
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TAB. 2 (forts.). Lägenheter efter storlek, kvalitetsgrupp och utrustning 
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TAB. 2 (forts.). Lägenheter efter storlek, kvalitetsgrupp och utrustning 
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Tab. 3. Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp 

och lägenhetsstorlek. Län. 

Households by number of occupants and number of children under 16 years of age and by type of 
house and size of dwelling. Counties. 

Hushåll i lägenheter utan uppgift om lagenhetsstorlek hur ej snrredovisats. 
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TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 
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TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 
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TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 
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TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 
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TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 
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TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 
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TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 
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TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 
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TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 
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TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 
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TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 
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TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 
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TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 
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TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 
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TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 
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TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 
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TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 
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TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 
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TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 
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TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 
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TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 
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TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 
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TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 
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TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 
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TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 
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TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 
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TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 
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TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 
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TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 



52 

TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 



53 

TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 



54 
TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 



55 

TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 



56 

TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 



57 

TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 



58 

TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 



59 

TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 



60 

TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 



61 

TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 



62 

TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 



63 

TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 



64 

TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 



65 
TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 



66 

TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 



67 

TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 



68 

TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 



69 

TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 



70 

TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 



71 

TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 



72 

TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 



73 

TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 



74 

TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 



75 

TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 



76 

TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 



77 
TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 



78 
TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 



79 

TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 



80 

TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 



81 

TAB. 3 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter hustyp och lägenhetsstorlek 



82 

Tab. 4. Hushåll efter bontadsföreståndarens kön och civilstånd. Trångboddhets-
och boendetal. Län. 

Households by sex and marital status of the head of the household. Households in overcrowded 
dwellings and occupants. Counties. 

H u s h å l l i vi lka bo^h i iMorc- l i i iHlun ' <<ikiuiv h a r ej --än('d<>\ i»;its. 



83 

TAB. 4 (forts.). Hushåll efter bostadsföreståndarens kön och civilstånd. Trångboddhetstal och boende 



84 

TAB. 4 (forts.). Hushåll efter bostadsföreståndarens kön och civilstånd. Trångboddhetstal och boende 



85 

TAB. 4 (forts.). Hushåll efter bostadsföreståndarens kön och civilstånd. Trångboddhetstal och boende 





TABELL FÖR A-REGIONERNA 



88 

Tab. 5. Lägenheter efter hustyp, hyggnadsperiod, storlek och kvalitetsgrupp. 
Hushåll efter förekomst av barn under 16 år. Trångboddhets- och 
boendetal. Arbetsmarknadsstyrelsens A-regioner. 

Lägenheter utiiti attfçivel b\ fjnmnl^ur urh uliio upptill om lii^ciihelsslorlck ocli kvitlilelsgrupp 
har ej sitrrcdovisaN. 



89 

Dwellings by type of house, period of construction, number of rooms and »quality group». House¬ 

holds by number of children under 16 years of age. Households in overcrowded dwellings 

and occupants. A-regions of the Motional Labour Market Board. 



90 

TAB. 5 (forts.). Lågenheter efter hustyp, byggnadsperiod, storlek och kvalitetsgrupp. Hushåll efter förekomst av barn under 16 år. 



91 

Trångboddhetstal och boende 



92 

TAB. 5 (forts.). Lågenheter efter hustyp, byggnadsperiod, storlek och kvalitetsgrupp. Hushåll efter förekomst av barn under 16 år. 



93 
Trångboddhetital och boende 



94 
TAB. 5 (forts.). Lågenheter efter hustyp, byggnadsperiod, storlek och kvalitetsgrupp. Hushåll efter förekomst av barn under 16 år. 



95 

Trångboddhetstal och boende 



96 

TAB. 5 (forts.). Lågenheter efter hustyp, byggnadsperiod, storlek och kvalitetsgrupp. Hushåll efter förekomst av barn under 16 år. 



97 

Trångboddhetstal och boende 



98 

TAB. 5 (forts.). Lågenheter efter hustyp, byggnadsperiod, storlek och kvalitetsgrupp. Hushåll efter förekomst av barn under 16 år. 



99 

Trångboddhetstal och boende 



100 

TAB. 5 (forts.). Lågenheter efter hustyp, byggnadsperiod, storlek och kvalitetsgrupp. Hushåll efter förekomst av barn under 16 år. 



101 

Trångboddhetstal och boende 





RIKSTABELLER 



104 Tab. 6. Lägenheter efter utnyttjande. 

Dwellings by utilization. 



TAB. 6 (forts.). Lägenheter efter utnyttjande. 105 



106 TAB. 6 (forts.). Lägenheter efter utnyttjande. 



TAB. 6 (forts.). Lägenheter efter utnyttjande. 107 



108 
Tab. 7. Lägenheter efter fastighetstyp, byggnadsperiod, ägarekategori, utrustning och lägenhetsstorlek samt efter hustyp. 

Dwellings by type of real estate, period of construction, owner, equipment, size of dwelling and by type of house. 

Hela riket 



109 



110 
TAB. 7 (forts.). Lägenheter efter fastighetstyp. byggnadsperiod, ägarekategori, utrustning och lägenhetsstorlek samt efter hustyp. 

Samtliga tätorter 



111 



112 
TAB. 7 (forts.). Lägenheter efter fastighetstyp. byggnadsperiod, ägarekategori, utrustning och lägenhetsstorlek samt efter hustyp 

Tätorter med 200-1999 inv. 



113 



114 
TAB. 7 (forts.). Lägenheter efter fastighetstyp. byggnadsperiod, ägarekategori, utrustning och lägenhetsstorlek samt efter hustyp. 

Tätorter med 2000— inv. 



115 



116 
TAB. 7 (forts.). Lägenheter efter fastighetstyp. byggnadsperiod, ägarekategori, utrustning och lägenhetsstorlek samt efter hustyp. 

Glesbygd 



117 



118 
TAB. 7 (forts.). Lägenheter efter fastighetstyp. byggnadsperiod, ägarekategori, utrustning och lägenhetsstorlek samt efter hustyp. 

Städer 



119 



120 
TAB. 7 (forts.). Lägenheter efter fastighetstyp. byggnadsperiod, ägarekategori, utrustning och lägenhetsstorlek samt efter hustyp. 

Landsbygd 



121 



122 
Tab. 8. Lägenheter efter utrustning samt efter lägenhetsstorlek. 

Duellings by equipment and by size of duelling. 

Hela riket 



123 
TAB. 8 (forts.). Lägenheter efter utrustning samt efter lägenhetsstorlek. 

Samtliga tätorter 



124 
TAB. 8 (forts.). Lägenheter efter utrustning samt efter lägenhetsstorlek. 

Tätorter med 200-1999 inv. 



125 

TAB. 8 (forts.). Lägenheter efter utrustning samt efter lägenhetsstorlek. 

Tätorter med 2000— inv. 



126 
TAB. 8 (forts.). Lägenheter efter utrustning samt efter lägenhetsstorlek. 

Glesbygd 



127 
TAB. 8 (forts.). Lägenheter efter utrustning samt efter lägenhetsstorlek. 

Städer 



128 
TAB. 8 (forts.). Lägenheter efter utrustning samt efter lägenhetsstorlek. 

Landsbygd 



129 
Tab. 9. Lägenheter efter hustyp och lägenhetsstorlek samt efter kvalitetsgrupp. 

Dwellings by type of house, size of dwelling and by »quality group». 

Hela riket 



130 

TAB. 9 (forts.). Lägenheter efter hustyp och lägenhetsstorlek samt efter kvalitetsgrupp. 

Samtliga tätorter 



131 
TAB. 9 (forts.). Lägenheter efter hustyp och lägenhetsstorlek samt efter kvalitetsgrupp. 

Tätorter med 200-1999 inv. 



132 
TAB. 9 (forts.). Lägenheter efter hustyp och lägenhetsstorlek samt efter kvalitetsgrupp. 

Tätorter med 2000— inv. 



133 
TAB. 9 (forts.). Lägenheter efter hustyp och lägenhetsstorlek samt efter kvalitetsgrupp. 

Glesbygd 



134 
TAB. 9 (forts.). Lägenheter efter hustyp och lägenhetsstorlek samt efter kvalitetsgrupp. 

Städer 



135 
TAB. 9 (forts.). Lägenheter efter hustyp och lägenhetsstorlek samt efter kvalitetsgrupp. 

Landsbygd 



136 

Tab. 10. Lägenheter efter byggnadsperiod samt efter lägenhetsstorlek. 
Dwellings by period of construction and by size of dwelling. 

Hela riket. 



137 
TAB. 10 (forts.). Lägenheter efter byggnadsperiod samt efter lägenhetsstorlek. 

Samtliga tätorter. 



138 
TAB. 10 (forts.). Lägenheter efter byggnadsperiod samt efter lägenhetsstorlek. 

Tätorter med 200-1999 inv. 



139 
TAB. 10 (forts.). Lägenheter efter byggnadsperiod samt efter lägenhetsstorlek. 

Tätorter med 2000— inv. 



140 

TAB. 10 (forts.). Lägenheter efter byggnadsperiod samt efter lägenhetsstorlek. 

Glesbygd. 



141 
TAB. 10 (forts.). Lägenheter efter byggnadsperiod samt efter lägenhetsstorlek. 

Städer. 



142 
TAB. 10 (forts.). Lägenheter efter byggnadsperiod samt efter lägenhetsstorlek. 

Landsbygd. 





144 

Tab. 11. Lägenheter efter storlek och kvalitetsgrupp samt efter byggnadsår och hustyp. 

Uppskrivna tal, grundade på tiondelssampling. 

Hela riket. 



145 

Dwellings by number of rooms and "quality group" and by period of construction and type of house. 



146 TAB. 11 (forts.). Lägenheter efter storlek och kvalitetsgrupp samt efter byggnadsår och hustyp. 

Samtliga tätorter. 



147 



148 
TAB. 11 (forts.). Lägenheter efter storlek och kvalitetsgrupp samt efter byggnadsår och hustyp. 

Tätorter med 200-1999 inv. 



149 



150 TAB. 11 (forts.). Lägenheter efter storlek och kvalitetsgrupp samt efter byggnadsår och hustyp. 

Tätorter med 2000- Inv. 



151 



152 

TAB. 11 (forts.). Lägenheter efter storlek och kvalitetsgrupp samt efter byggnadsår och hustyp. 

Glesbygd. 



153 



154 TAB. 11 (forts.). Lägenheter efter storlek och kvalitetsgrupp samt efter byggnadsår och hustyp. 

Städer. 



155 



156 TAB. 11 (forts.). Lägenheter efter storlek och kvalitetsgrupp samt efter byggnadsår och hustyp. 

Landsbygd. 



157 



158 
Tab. 12. Lägenheter i flerfamiljshus och icke bostadshus efter husstorlek och antal våningar. 

Dwellings in multi-family houses and in essentially non-residential houses by size of dwelling and number of storeys 



159 



160 
Tab. 13. Lägenheter i flerfamiljshus efter byggnadsperiod och antal trappuppgångar i huset 

samt efter antal våningsplan och förekomst av hiss. 

Dwellings in multi-family houses by period of construction, number of staircase-wells 

and by number of floors and occurrence of elevator. 



161 
TAB. 13 (forts.). Lägenheter i flerfamiljshus efter byggnadsperiod och antal trappuppgångar i huset samt etter antal våningsplan och förekomst av hiss. 

Samtliga tätorter. 



162 
TAB. 13 (forts.). Lägenheter i flerfamiljshus efter byggnadsperiod och antal trappuppgångar i huset samt etter antal våningsplan och förekomst av hiss. 

Tätorter med 200-1999 inv. 



163 
TAB. 13 (forts.). Lägenheter i flerfamiljshus efter byggnadsperiod och antal trappuppgångar i huset samt etter antal våningsplan och förekomst av hiss. 

Tätorter med 2000— inv. 



164 
TAB. 13 (forts.). Lägenheter i flerfamiljshus efter byggnadsperiod och antal trappuppgångar i huset samt etter antal våningsplan och förekomst av hiss. 

Glesbygd. 



165 
TAB. 13 (forts.). Lägenheter i flerfamiljshus efter byggnadsperiod och antal trappuppgångar i huset samt etter antal våningsplan och förekomst av hiss. 

Städer. 



166 
TAB. 13 (forts.). Lägenheter i flerfamiljshus efter byggnadsperiod och antal trappuppgångar i huset samt etter antal våningsplan och förekomst av hiss. 

Landsbygd. 





168 
Tab. 14. Folkmängd efter kön, civilstånd och ålder samt efter hushållsställning. Bostadsföreståndare per 100 personer 

(hushållskvoter). 

Population by sex, marital status and age, and by status in the household. Heads of households per 100 persons (headship rates). 

Hela riket. 



169 



170 
Tab. 14 (forts.). Folkmängd efter kön, civilstånd och ålder samt efter hushållsställning. Bostadsföreståndare per 100 personer 

(hushållskvoter). 

Samtliga tätorter. 



171 



172 
Tab. 14 (forts.) Folkmängd efter kön, civilstånd och ålder samt efter hushållsställning. Bostadsföreståndare per 100 personer 

(hushållskvoter). 

Tätorter med 200—1999 inv. 



173 



174 
Tab. 14 (forts.). Folkmängd efter kön, civilstånd och ålder samt efter hushållsställning. Bostadsföreståndare per 100 personer 

(hushållskvoter). 

Tätorter med 2000- inv. 



175 



176 
Tab. 14 (forts.). Folkmängd efter kön, civilstånd och ålder samt efter hushållsställning. Bos adsföreståndare per 100 personer 

(hushållskvoter). 

Glesbygd. 



177 



178 
Tab. 14 (forts.). Folkmängd efter kön, civilstånd och ålder samt efter hushållsställning. Bosfadsföreståndare per 100 personer 

(hushållskvoter). 

Städer. 



179 



180 
Tab. 14 (forts.). Folkmängd efter kön, civilstånd och ålder samt efter hushallsställning. Bostadsföreståndare per 100 personer 

(hushâllskvoter). 

Landsbygd. 



181 



182 
Tab.15. Hushåll efter bostadsföreståndarens ålder, antal boende och antal barn under 16 år samt efter bostadsföre¬ 

ståndarens kön och civilstånd. 

Households by age of the head of the household, number of occupants and number of children under 16 years of age and by sex and marital 
status of the head of the household. 
Hela riket. 



183 

Tab. 15 (forts.). Hushåll efter bostadsföresfändarens ålder, antal boende och antal barn under 16 år sarni efter bostadsförestån

darens kön och civilstånd. 

Samtliga tätorter. 



184 
Tab. 15 (forts.). Hushåll efter bostadsföreståndarens ålder, antal boende och antal barn under 16 ar samt efter bostadsförestån

darens kön och civi lstånd. 

Tätorter med 2 0 0 - 1 9 9 9 inv. 



185 

Tab. 15 (forts.). Hushåll efter bostadsföreståndarens ålder, antal boende och antal barn under 16 år samt efter bostadsförestån

darens kön och civilstånd. 

Tätorter med 2000— inv. 



186 
Tab. 15 (forts.). Hushall efter bostadsförestandarens ålder, antal boende och antal barn under 16 ar samt efter bostadsförestan-

darens kön och civilstånd. 

Glesbygd. 



187 
Tab. 15 (forts.). Hushall efter bostadsföreständarens ålder, antal boende och antal barn under 16 ar samt efter bostadsförestån-

darens kön och civilstånd. 

Städer. 



188 
Tab. 15 (forts.). Hushåll efter bostadsforeståndarens ålder, antal boende och antal barn under 16 år samt efter bostadsförestan-

darens kön och civilstånd. 

Landsbygd. 



189 

Tab. 16. Hushåll efter bostadsföreståndarens kön, civilstånd och ålder samt efter antal boende och antal barn under 16 år. 

Household by sex, marital status and age of the head of the household and by number of occupants and number of children under 16 years of age. 

Hela riket. 



190 
Tab. 16 (forts.). Hushåll efter bostadsförestandarens kön. civilstånd och ålder samt efter antal boende och antal barn under 16 år. 

Samtliga tätorter. 



191 
Tab. 16 (forts.). Hushall efter bostadsförestandarens kön, civilstånd och ålder samt efter antal boende och antal barn under 16 år. 

Tätorter med 200 -1999 inv. 



192 
Tab. 16 (forts.). Hushåll efter bostadsföreståndarens kön, civilstånd och ålder samt efter antal boende och antal barn under 16 år. 

Tätorter med 2000— inv. 



193 
Tab. 16 (forts.). Hushåll efter bostadsföreståndarens kön, civilstånd och ålder samt efter antal boende och antal barn under 16 år . 

Glesbygd. 



194 
Tab. 16 (forts.). Hushåll efter bostadsföreståndarens kön, civilstånd och ålder samt efter antal boende och antal barn under 16 år. 

Städer. 



195 

Tab. 16 (forts.). Hushåll efter bostadsföreståndarens kön, civilstånd och ålder samt efter antal boende och antal barn under 16 år. 

Landsbygd. 



196 

Tab. 17. Hushåll efter antal boende, antal barn under 16 år och lagenhetens upplåtelseform samt efter hustyp. 
Households by number of occupants, children under 16 years of age and tenure status and by type of house. 

Hela riket. 



197 

TAB. 17 (forts.)- Hushåll efter antal boende, antal barn under 16 år och lägenhetens upplätelseform samt efter hustyp. 

Samtliga tätorter. 



198 

TAB. 17 (forts.). Hushåll efter antal boende, antal barn under 16 dr och lägenhetens upplåtelseform samt efter hustyp 

Tätorter med 200-1999 Inv. 



199 

TAB. 17 (forts.). Hushåll efter antal boende, antal barn under 16 ar och lägenhetens upplätelseform samt efter hustyp. 

Tätorter med 2000- inv. 



200 

TAB. 17 (forts.). Hushå/I efter antal boende, antal barn under 16 år och lägenhetens upplâtelseform samt efter hustyp. 

Glesbygd. 



201 

TAB. 17 (forts.). Hushåll efter antal boende, antal barn under 16 år och lägenhetens upplätelseform samt efter hustyp. 

Städer. 



202 

TAB. 17 (forts.)- Hushåll efter antal boende, antal barn under 16 år och lägenhetens upplåtelseform samt efter hustyp 

Landsbygd. 



203 

Tab. 18. Hushåll efter antal boende, antal barn under 16 år och lägenhetens upplåtelseform samt efter lägenhetsstorlek. 
Households by number of occupants, children under 16 years of age and tenure status and by size of dwelling. 

Hela riket. 



204 

TAB. 18 (forts.). Hushåll efter antal boende, antal barn under 16 år och lägenhetens upplåtelseform samt efter lägenhetsstorlek. 

Samtliga tätorter. 



205 

TAB. 18 (forts.). Hushall efter antal boende, antal barn under 16 år och lägenhetens upplåtelseform samt efter lägenhetsstorlek. 

Tätorter med 200—1999 inv. 



206 
TAB. 18 (forts.). Hushåll efter antal boende, antal barn under 16 år och lägenhetens upplåtelseform samt efter lägenhetsstorlek. 

Tätorter med 2000- inv. 



207 

TAB. 18 (forts.). Hushåll efter antal boende, antal barn under 16 år och lägenhetens upplåtelseform samt efter lägenhetsstorlek. 

Glesbygd. 



208 

TAB. 18 (forts.)- Hushåll efter antal boende, antal barn under 16 år och lägenhetens upplåtelseform samt efter lägenhetsstorlek. 

Städer. 



209 

TAB. 18 (forts.). Hushåll efter antal boende, antal barn under 16 år och lägenhetens upplåtelseform samt efter lägenhetsstorlek. 

Landsbygd. 



210 
Tab. 19. Hushåll efter antal boende och och antal barn under 16 år samt efter lägenhetsstorlek. 

Households by number of occupants and number of children under 16 years of age and by size of dwelling. 

Hela riket. 



211 



212 

TAB. 19 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter lägenhetsstorlek. 

Samtliga tätorter. 



213 



214 

TAB. 19 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter lägenhetsstorlek. 

Tätorter med 200-1999 inv. 



215 



216 

TAB. 19 (forts.)- Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter lägenhetsstorlek. 

Tätorter med 2000— inv. 



217 



218 
TAB. 19 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter lägenhetsstorlek. 

Glesbygd. 



219 



220 

TAB. 19 (forts.). Hushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt efter lägenhetsstorlek. 

Städer. 



221 



222 

TAB. 19 (forts.). Hushål! efter antal boende och antal barn under 16 är samt efter lägenhetsstorlek. 

Landsbygd. 



223 



224 
Tab. 20. Hushåll efter lägenhetens upplåtelseform samt efter kvalitetsgrupp. 

Households by tenure status of the dwelling and by "quality group". 



225 



226 

TAB. 20 (forts.). Hushåll efter lägenhetens upplåtelseform samt efter kvalitetsgrupp. 



227 



228 
Tab. 21. Hushåll efter förekomst av vattenledning i lägenheten samt anläggning för och kontroll av dricksvatten. 

Households by occurrence of piped water in the dwelling and by establishment for and control of drinking-water. 



229 



230 
Tab. 22. Hushåll efter lägenhetens byggnadsperiod. 

Household by period of construction of the dwelling. 

Hela riket. 



231 

TAB. 22 (forts.). Hushåll efter lägenhetens byggnadsperiod. 

Samtliga tätorter. 



232 
TAB. 22 (forts.). Hushåll efter lägenhetens byggnadsperiod. 

Tätorter med 200—1999 inv 



233 

TAB. 22 (forts.). Hushåll efter lägenhetens byggnadsperiod. 

Tätorter med 2000— inv. 



234 
TAB. 22 (forts.). Hushåll efter lägenhetens byggnadsperiod. 

Glesbygd. 



235 

TAB. 22 (forts.). Hushåll efter lägenhetens byggnadsperiod. 

Städer. 



236 

TAB. 22 (forts.). Hushåll efter lägenhetens byggnadsperiod. 

Landsbygd. 



237 

Tab. 23 . Hushåll efter antal b a r n under 16 år, lägenhetens storlek och bostadsföreståndarens civilstånd 

samt efter lägenhetens byggnadsperiod och kvalitetsgrupp. Hela riket. 

Households by number of children under 16 years of age, size of dwelling and marital status of the head of the household 

and by period of construction of the dwelling and "quality group". 



238 

TAB. 23 (forts.). Hushåll efter antal barn under 16 år. lägenhetens storlek och bostadsföreståndarens civilstånd samt efter lägenhetens byggnadsperiod och kvalitetsgrupp. 

Samtliga tätorter 



239 
TAB. 23 (forts.). Hushåll efter antal barn under 16 år, lägenhetens storlek och bostadsförestandarens civilstånd samt efter lägenhetens byggnadsperiod och kvalitetsgrupp. 

Tätorter med 200-1999 inv. 



240 

TAB. 23 (forh.). Hushill efter antal barn under 16 år. lägenhetens storlek och bostadsfôrestândarens civilstånd samt efter lägenhetens byggnadsperiod och kvalitetsgrupp. 

Tätorter med 2000— inv. 



241 

TAB. 23 (forts.). Hushåll efter antal barn under 16 år, lägenhetens storlek och bostadsföreståndarens civilstånd samt efter lägenhetens byggnadsperiod och kvalitetsgrupp. 

Glesbygd. 



242 

TAB. 23 (forts.). Hushåll efter antal barn under 16 ar. lägenhetens storlek och bostadsföreståndarens civilstånd samt efter lägenhetens byggnadsperiod och kvalitetsgrupp. 

Städer. 



243 

TAB. 23 (forts.). Hushall efter antal barn under 16 är. lagenhetens storlek och bostadsföreståndarens civilstånd samt efter lagenhetens byggnadsperiod och kvalitetsgrupp. 

Landsbygd. 



244 

Tab. 24. Hushåll efter antal boende och barn under 16 år samt efter lägenhetens kvalitetsgrupp och byggnadsperiod. 
Households by number of occupants and children under 16 years of age and by "quality group" of the dwelling and period of construction. 

Uppskrivna tal, grundade på tiondelssampling. 

Hela riket. 



245 
TAB. 24 (forts.). Hushåll efter antal boende och barn under 16 år samt efter lägenhetens kvalitetsgrupp och byggnadsperiod. 

Samtliga tätorter. 



246 

TAB. 24 (forts.). Hushåll efter an'al boende och bom under 16 år samt efter lägenhetens kvalitetsgrupp och byggnadsperiod. 

Tätorter med 200—1999 itw. 



247 
TAB. 24 (forts.). Hushåll efter antal boende och barn under 16 dr samt efter lägenhetens kvalitetsgrupp och byggnadsperiod. 

Tätorter med 2000— inv. 



248 

TAB. 24 (forts.). Hushåll efter antal boende och barn under 16 år samt efter lägenhetens kvalitetsgrupp och byggnadsperiod. 

Glesbygd. 



249 
TAB. 24 (forts.). Hushåll efter antal boende och barn under 16 år samt efter lägenhetens kvali tetsgrupp och byggnadsper iod. 

Städer. 



250 

TAB. 24 (forts.). Hushåll efter antal boende och barn under 16 år samt efter lägenhetens kvalitetsgrupp och byggnadsperiod. 

Landsbygd. 





252 

Tab. 25. Hushåll efter bostadsföreståndarens kön, ålder och civilstånd samt efter lägenhetens hustyp och lägenhetsstorlek. 
Households by sex, age and marital status of the head of the household and by type of house and size of dwelling. 

Hela riket. 



253 



254 

TAB. 25 (forts.). Hushåll efter bostadsföreståndarens kön, ålder och civilstånd samt efter lägenhetens hustyp och lägenhetsstorlek. 

Samtliga tätorter. 



255 



256 

TAB. 25 (forts.). Hushåll efter bostadsföreståndarens kön, ålder och civilstånd samt efter lägenhetens hustyp och lägenhetsstorlek. 

Tätorter med 200-1999 inv. 



257 



258 

TAB. 25 (forts.). Hushåll efter bostadsföreståndarens kön, ålder och civilstånd samt efter lägenhetens hustyp och lägenhetsstorlek. 

Tätorter med 2000— inv. 



259 



260 

TAB. 25 (forts.). Hushåll efter bostadsföreståndarens kön, ålder och civilstånd samt efter lägenhetens hustyp och lägenhetsstorlek. 

Glesbygd. 



261 



262 

TAB. 25 (forts.). Hushåll efter bostadsföreståndarens kön, ålder och civilstånd samt efter lägenhetens hustyp och lägenhetssforlek. 

Städer. 



263 



264 

TAB. 25 (forts.). Hushåll efter bostadsföreståndarens kön, ålder och civilstånd samt efter lägenhetens hustyp och lägenhetsstorlek. 

Landsbygd. 



265 



266 
Tab. 26. Hushåll efter bostadsföreståndarens kön, ålder och civilstånd samt efter lägenhetens kvalitetsgrupp. 

Households by sex, age and marital status of the head of the household and by "quality group" of the dwelling. 

Hela riket. 



267 



268 

TAB. 26 (forts.). Hushåll efter bosiadsföreståndarens kön, ålder och civilstånd samt efter lägenhetens kvalitetsgrupp. 

Samtliga tätorter. 



269 



270 

TAB. 26 (forts.). Hushåll efter bostadsföreståndarens kön, ålder och civilstånd samt efter lägenhetens kvalitetsgrupp. 

Tätorter med 200-1?99 inv. 



271 



272 

TAB. 26 (forts.). Hushåll efter bostadsföreståndarens kön, ålder och civilstånd samt efter lägenhetens kvalitetsgrupp. 

Tätorter med 2000— inv. 



273 



274 

TAB. 26 (forts.). Hushåll efter bostadsföreståndarens kön, ålder och civilstånd samt efter lägenhetens kvalitetsgrupp. 

Glesbygd. 



275 



276 

TAB. 26 (forts.). Hushåll efter bostadsföreståndarens kön, ålder och civilstånd samt efter lägenhetens kvalitetsgrupp. 

Städer. 



277 



278 

TAB. 26 (forts.). Hushåll efter bostadsföreståndarens kön, ålder och civilstånd samt efter lägenhetens kvalitetsgrupp. 

Landsbygd. 



279 



280 
Tab. 27. Hushåll med bostadsföreståndare 65 år och däröver efter hustyp och lägenhetens upplåtelseform samt efter antal boende, 

bostadsföreståndarens civilstånd och lägenhetens kvalitetsgrupp. 

Households with head of household 65 years of age or older by type av house and tenure status, 

number av occupants and by marital status of the head of the household and "quality group" of the dwelling. 



281 



282 

TAB. 27 (forts). Hushåll med bostadsföreståndare 65 år och däröver efter hustyp och lägenhetens upplåtelseform samt efter antal boende, 
bostadsföreståndarens civilstånd och lägenhetens kvalitetsgrupp. 



283 



284 

Tab. 28. Hushåll efter hushållstyp samt efter lägenhetens hustyp och lägenhetsstorlek. 
Households by type of household and by type of house and size of dwelling. 

Hela riket. 



285 

TAB. 28 (forts.). Hushåll efter hushållstyp samt efter lägenhetens hustyp och lägenhetsstorlek. 

Samtliga tätorter. 



286 

TAB. 28 (forts.). Hushåll efter hushållstyp samt efter lägenhetens hustyp och lägenhetsstoriek. 

Tätorter med 200-1999 inv. 



287 

TAB. 28 (forts.). Hushåll efter hushållstyp samt efter lägenhetens hustyp och lägenhetsstorlek. 

Tätorter med 2000— inv. 



288 

TAB. 28 (forts.). Hushåll efter hushållstyp samt efter lägenhetens hustyp och lägenhetsstorlek. 

Glesbygd. 



289 

TAB. 28 (forts.). Hushåll efter hushållstyp samt efter lägenhetens hustyp och lägenhetsstorlek. 

Städer. 



290 

TAB. 28 (forts.). Hushåll efter hushållstyp samt efter lägenhetens hustyp och lägenhetsstorlek. 

Landsbygd. 



291 

Tab. 29 H u s h å l l efter hushå l l s typ s a m t efter l ä g e n h e t e n s kval i te t sgrupp. 

Households by type of household and by "quality group" of the dwelling. 

Hela riket. 



292 

TAB. 29 (forts.). Hushåll efter hushållstyp samt efter lägenhetens kvalitetsgrupp. 

Samtliga tätorter. 



293 
TAB. 29 (forts.). Hushåll efter hushållstyp samt efter lägenhetens kvalitetsgrupp. 

Tätorter med 200-1999 in v. 



294 

TAB. 29 (forts.). Hushåll efter hushållstyp samt efter lägenhetens kvalitetsgrupp. 

Tätorter med 2000— inv. 



295 
TAB. 29 (forts.). Hushåll efter hushålfsfyp samt efter lägenhetens kvalitetsgrupp. 

Glesbygd. 



296 

TAB. 29 (forts.). Hushåll efter hushållstyp samt efter lägenhetens kvalitetsgrupp. 

Städer. 



297 
TAB. 29 (forts.). Hushåll efter hushållstyp samt efter lägenhetens kvalitetsgrupp. 

Landsbygd. 



298 
Tab. 30. Hushåll efter bostadsföreståndarens socialekonomiska status samt efter antal boende, antal barn under 16 år och hustyp. 

Households by socio-economic status of the head of the household, and by number of occupants, children under 16 years of age and type of house. 

Uppskrivna tal, grundade pà tiondelssampling. 

Hela riket. 



299 
TAB. 30 (forts.). Hushåll efter bostadsföreståndarens socialekonomiska status samt efter antal boende, antal barn under 16 år och hustyp. 

Samtliga ta'orter. 



300 

TAB. 30 (forts.). Hushåll efter bostadsföreståndarens socialekonomiska status samt efter antal boende, antal barn under 16 ar och hustyp. 

Tätorter med 200—1999 inv. 



301 
TAB. 30 (forts.). Hushåll efter bostadsföreståndarens socialekonomiska status samt efter antal boende, antal barn under 16 år och hustyp. 

Tätorter med 2000— inv. 



302 

TAB. 30 (forts.). Hushåll efter bostadsföreståndarens socialekonomiska status samt efter antal boende, antal barn under 16 år och hustyp. 

Glesbygd. 



303 
TAB. 30 (forts). Hushåll efter bostadsföreståndarens socialekonomiska status samt efter antal boende, antal barn under 16 år och hustyp. 

Städer. 



304 

TAB. 30 (forts.). Hushåll efter bostadsföreständarens socialekonomiska status samt efter antal boende, antal barn under 16 år och hustyp. 

Landsbygd. 



305 

Tab. 31. Hushåll efter bostadsföreståndarens socialekonomiska status samt efter lägenhetens upplåtelseform och storlek. 
Households by socio-economic status of the head of the household, and by tenure status and site of dwelling. 

Uppskrivna tal, grundade p i tiondelssampling. 

Hela riket. 



306 

TAB. 31 (forts.). Hushåll efter bostadsföreståndarens socialekonomiska status samt efter lägenhetens upplåtelseform och storlek. 

Samtliga tätorter. 



307 
TAB. 31 (forts.). Hushåll efter bostadsföreståndarens socialekonomiska status samt efter lägenhetens upplåtelseform och storlek. 

Tätorter med 200—1999 inv. 



308 

TAB. 31 (forts.). Hushåll effer bostadsföreståndarens socialekonomiska status samt efter lägenhetens upplåtelseform och storlek. 

Tätorter med 2000- inv. 



309 
TAB. 31 (forts.). Hushall efter bostadsföreståndarens socialekonomiska status samt efter lägenhetens upplåtelseform och storlek. 

Glesbygd. 



310 

TAB. 31 (forts.). Hushåll efter bostadsföreståndarens socialekonomiska status samt efter lägenhetens upplåtelseform och storlek. 

Städer. 



311 
TAB. 31 (forts.). Hushåll efter bostadsföreståndarens socialekonomiska status samt efter lägenhetens upplåtelseform och storlek. 

Landsbygd. 



312 

Tab. 32. Hushåll efter bostadsföreståndarens socialekonomiska status samt efter lägenhetens kvalitetsgrupp. 
Households by socio-economic status of the head of the household and by "quality group". 

Uppskrivna tal, grundade p i tiondelssampling. 

Hela riket. 



313 
TAB. 32 (forts.). Hushåll efter bostadsföreståndarens socialekonomiska status samt efter lägenhetens kvalitetsgrupp. 

Samtliga tätorter. 



314 

TAB. 32 (forts.). Hushåll efter bostadsföreståndarens socialekonomiska status samt efter lägenhetens kvalitetsgrupp. 

Tätorter med 200—1999 inv. 



315 
TAB. 32 (forts.). Hushåll efter bostadsföreståndarens socialekonomiska status samt efter lägenhetens kvalitetsgrupp. 

Tätorter med 2000— inv. 



316 

TAB. 32 (forts.). Hushåll efter bostadsföreståndarens socialekonomiska status samt efter lägenhetens kvalitetsgrupp. 

Glesbygd. 



317 
TAB. 32 (forts.). Hushåll efter bostadsföreståndarens socialekonomiska status samt efter lägenhetens kvalitetsgrupp. 

Städer. 



318 

TAB. 32 (forts.). Hushåll efter bostadsföreståndarens socialekonomiska status samt efter lägenhetens kvalitetsgrupp. 

Landsbygd. 
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