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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 fourth part of the report gives 
an account of the results of a sample 
survey comprising statistics of the in
comes, the housing conditions, and the 
possesion of a car of the households. 

The income data regarding married 
couples living together refer to the total 
income of both husband and wife. Their 
median income amounted to 14 800 Sw. 
kr. The corresponding amounts regard
ing other types of household were as 
follows: for unmarried men 9 100, for 
widowed and divorced men 7 600, for 
unmarried women 7 300, and for wid
owed and divorced women 4 200 Sw. kr. 

Married couples living together had a 
headship rate (the ratio between the 
number of heads of household and the 
total number of persons in a population 
group) of 98 per cent on an average. 
The differences in this respect between 
the income classes were relatively small. 

Concerning the unmarried there was 
a strong correlation between income 
and occupation of a dwelling. For un
married men and women the headship 
rates increased substantially with in
creasing incomes. In the highest income 
classes (20 000 Sw. kr) these rates were 
two to three times higher than in the 
lowest. 

The headship rates of the unmarried 
were in each income class higher for 
women than for men. 

The headship rates of the widowed 
and the divorced were essentially higher 
than for the unmarried. The majority 
of both men and women had a dwelling 
of their own already at low incomes. 

The most common size of dwelling for 
married couples living together in the 
income classes under 24 000 Sw. kr was 
two room and a kitchen. At higher in
comes larger dwellings were more com
mon. At the same income the non-mar

ried had a lower density of occupancy 
than the married. 

The income seemed usually to play a 
minor role for the demand for small 
houses. Factors such as size and com
position of the households and age of 
the heads of household were of greater 
importance. For each income group the 
density of occupancy in small houses 
was lower than in other houses. 

The number of households in over
crowded dwellings amounted to 8 per 
cent of the total number. The over
crowding reached its maximum, 15 per 
cent, in the median income class, 12 000 
—15 999 Sw. kr for married couples. In 
the following income class, 16 000— 
19 999, it amounted to 13 per cent 
and was then decreasing strongly in 
the higher income classes from 20 000 
Sw. kr. 

There is a strong correlation between 
the incomes of the households and the 
standard of the equipment of their 
dwellings. The difference in that stan
dard is great between the lowest and 
the highest income classes and between 
married couples and oiher types of 
household. In practically every income 
class the non-married had a lower stan
dard of equipment in their dwellings 
than the married. 

Among the married 28 per cent of the 
households wilh incomes under 8 000 
Sw. kr lived in modernly equipped 
dwellings while the corresponding per
centage was twice as high or 57 per 
cent in the median income class 12 000 
—15 999 Sw. kr. In the highest income 
class nearly all households (97 per cent) 
lived in modern dwellings. 

At the same income the women had 
obviously better equipped dwellings than 
the men. 

The median income of households 
with a car was quite 30 percent higher 
than of households without a car. About 
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SWEDISH-ENGLISH VOCABULARY 

andel share 
anhöriga relatives 
anställd employee 
antal number 
arbetare wage-earner 
barn child (ren) 
bil car 
bland among 
boende occupant 
boendetäthet density of occupation 
bostadsföreståndare head of household 
bostadsrättsförening tenant-owner's society 
bostadsrättsinneha- holder of rights in 

vare tenant owner's flat 
byggnadsperiod period of construction 
civilstånd civil status 
det allmänna the community 
därav of which 
efter after 
ej not 
fria yrken professions 
företagare employer 
företagsledare head of undertaking 
förut gifta widow(er), divorced 
förvaltningspersonal administrative per

sonnel 
genomsnittlig average 
gifta married 
gifta samboende . . . married people living 

together 
humanistiska humanistic 
glesbygd rural area 
handel commerce 
hela riket the whole country 
hus house (s) 
hushåll household 
hushållskvot headship rate 
hushållsställning . . . position of household 
hustyp type of house 
i in 
industri industry 
ingen no 
inkomst income 
inkomstklass income group 
inom within 
inräknat included 
invånare inhabitant 
jordbruk agriculture 
jordbrukare farmer 
kokvrå (kv) kitchenette 
kvalitetsgrupp »quality group» 
kvinnor women 

kök (k) kitchen 
kön sex 
lägenhet dwelling 
lägenhetsstorlek size of dwelling 
med with 
medianinkomst median income 
militär soldier 
män men 
nedanstående the following 
och and 
ogift unmarried 
olika different 
om about 
per per 
personal employee 
person person 
procent per cent 
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relativ relative (ly) 
respektive (resp) respective (ly) 
rum (r) room 
rumsenhet room 
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samt and 
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småhus small house(s) 
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transport transport 
trångbodda living in overcrowded 

dwellings 
trångboddhet overcrowding 
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uppgifter data 
upplåtelseform . . . . form of tenure 
utan without 
yrke occupation 
ålder age 
åldersgrupp age group 
år year 
ägare owner 
ägarekategori owner 
övriga others 

one fifth of the households with the low
est incomes had a car of their own. The 
corresponding share increased gradual ly 
with increasing income u p to about two 
thirds in the highest income classes. 

Households with a car usually had a 
better s tandard of equipment in their 
dwellings than other households. A car 
was more common in households in 
small houses than in other households. 
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1. Inledning 

1.1. Undersökningens allmänna upp
läggning 

I anslutning till 1960 års bostadsräk
ning har företagits en undersökning av 
sambandet mellan bostadsförhållandena 
och bostadshushållens inkomster. Under
sökningen avser det urval av befolkning
en som ingår i statistiska centralbyråns 
befolkningsregister, vilket omfattar alla 
personer födda den 15 i varje månad, 
dvs. Vso av befolkningen. I undersök
ningen ingår dels bostadsdata och andra 
data från folk- och bostadsräkningen för 
de utvalda individerna och hushållen, 
dels befolkningsregistrets inkomstupp
gifter för dessa hushåll. 

Inkomstuppgifterna avser den enligt 
1961 års taxering för inkomståret 1960 
sammanräknade nettoinkomsten. Denna 
utgör summan av inkomsttagarnas en
ligt förordningen om statlig inkomst
skatt uppskattade inkomster av olika 
förvärvskällor sedan avdrag gjorts för 
eventuellt underskott å förvärvskälla. 
Beträffande gifta samboende avser upp
gifterna mannens och hustruns samman
lagda årsinkomst, medan de i övriga fall 
avser endast bostadsföreståndarens års
inkomst. De inkomster hemmavarande 
barn och andra medlemmar i hushållet 
kan ha är sålunda icke medräknade. 
Detta förhållande bör beaktas, när sam
bandet mellan inkomst och bostadsstan
dard studeras. 

På grundval av detta material har 
framställts ett antal råtabeller, som be
lyser bostadsförhållandena för olika hus
hålls- och inkomstgrupper. Resultaten re
dovisas för hela riket och ett antal orts
grupper, nämligen tätorter av olika stor
lek och glesbygd. 

I föreliggande publikation har i 14 
tabeller sammanställts vissa huvuddata 
ur de framställda råtabellerna. Materia
lets uppdelning på ortsgrupper har i det

ta sammanhang begränsats, i de flesta 
fall till hela riket, samtliga tätorter och 
glesbygd. 

De på grundval av urvalsbearbetning
en erhållna talen för antal hushåll, lä
genheter m. m. har i tabellerna uppräk
nats till totalnivå. Talen skiljer sig i 
någon mån från motsvarande uppgifter 
i bostadsräkningens tidigare publicerade 
tabeller, som bygger på totalräkningen. 
Med hänsyn till urvalet bör särskilt vid 
små tal det redovisade siffermaterialet 
utnyttjas med största försiktighet. En 
närmare redogörelse för urval och upp
räkningsförfarande finns i Folkräkning
en 1960, del XI. 

I tabellerna redovisas fördelningen av 
individer och hushåll på olika inkomst
grupper. Personer och hushåll med sam
manräknad nettoinkomst lika med no" 
har hänförts till en grupp »ingen in
komst». Utöver inkomstfördelningen iu-
dovisas även medianinkomsterna. I rå-
tabellerna har även uträknats nedre och 
övre kvartilerna. Vid beräkningen av 
medianer och kvartiler har även med
räknats gruppen >ingen inkomst». Detta 
förfaringssätt skiljer sig från det som 
använts i 1960 års folkräkning och i 
inkomststatistiken, där medianer och 
kvartiler endast beräknats för taxerade 
inkomsttagare. 

1.2. Inkomstbegreppet 

En inkomststatistik, som grundas på 
taxeringsuppgifter, har vissa brister, vil
ka bör beaktas vid studium av tabel
lerna. 

I den sammanräknade nettoinkomsten 
ingår sålunda endast skattepliktiga in
komster. Sociala förmåner är i regel 
skattefria och är icke inräknade. Detta 
gäller främst de allmänna barnbidragen 
och studiebidragen, ersättningarna från 
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sjuk- och moderskapsförsäkringen och 
arbetslöshetsförsäkringen. Skattefriheten 
gäller också inkomstprövade sociala för
måner, bland vilka familjebostadsbidra
gen och studiestipendierna är de största, 
samt behovsprövade bidrag från social
hjälpen. Skattepliktiga är däremot i prin
cip folkpensionsförmåner (ålders-, inva
lid- och änkepensioner). Medel som be
skattas i annan ordning, t. ex. arv, gå
vor, lotterivinster m. m., utgör icke de-
klarationspliktig inkomst. 

Taxeringsmaterialet inrymmer också 
felkällor, som beror på andra faktorer 
än att skatteplikt inte föreligger för vis
sa slag av inkomster. Den deklarerade 
inkomsten är en bristfällig mätare på 
den faktiska levnadsnivån även på grund 
av den i förhållande till vanliga inkom
ster förmånliga behandlingen av vissa 
slag av inkomster. 

Beträffande jordbrukare och andra rö-
relseidkare förekommer inkomster i form 
av uttag av egna produkter för bruk i 
det egna hushållet och förmåner av bo
stad, bil o. d. för privat bruk. Dessa för
måners värde beräknas vid taxeringen 
schablonmässigt. Därför tas de med nöd
vändighet upp med relativt låga belopp. 
Avdrag medges vidare för inköp eller 
avskrivning av inventarier, maskiner etc. 
eller för omkostnader i rörelsen. Vissa 
löntagare har inkomster i form av na
turaförmåner, som likaledes värderas 
schablonmässigt och i stort sett lågt. 
Reglerna för sådana inkomsters och av
drags beräkning medför, att den sam
manräknade nettoinkomsten blir lägre 
än som motsvarar det faktiska värdet 

av inkomsterna under året, i varje fall 
om man jämför med de kostnader som 
andra skattskyldiga har för samma nyt
tigheter. Förmögenhetsökningar, som 
uppkommer på grund av fördelaktiga 
avskrivnings- eller värderingsregler för 
inventarier, byggnader, skog m. m. fram
kommer i många fall inte. 

Folkpensionsförmåner är — såsom ti
digare anförts — skattepliktig inkomst, 
men de deklareras inte alltid. Om en 
persons inkomst uteslutande består av 
folkpension, medger taxeringsmyndighe
terna vanligtvis extra avdrag för ned
satt arbetsförmåga med så stort belopp 
att pensionären ej påföres beskattnings
bar inkomst. Detta har medfört, att 
taxeringsnämnderna i många fall under
låter att driva in deklarationer från 
folkpensionärer, trots att de enligt be
stämmelserna skulle ha taxerats. 

Det på beskattningsreglerna grundade 
inkomstbegreppet ger sålunda ofta en 
missvisande bild av en persons ekono
miska förhållanden. I många fall är de 
i skattestatistiken redovisade nettoin
komsterna lägre än de för konsumtion 
och sparande disponibla inkomsterna. 

1.3. Definitioner av övriga begrepp 

De begrepp, som kommit till använd
ning i bostadsräkningen har definierats 
ingående i föregående del (del III) av 
bostadsräkningens publikationer. Dessa 
definitioner upprepas därför icke i den
na redogörelse. 

I gruppen förut gifta ingår, där ej 
annat anges, även gifta ej samboende. 
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2. Inkomstförhållanden och hushållsbildning 

2.1. Hushållsbildningen inom olika 
inkomstklasser 

Som mått på hushållsbildningen inom 
olika grupper användes frekvensen av 
lägenhetsinnehavare (bostadsförestånda
re), de s. k. hushållskvoterna. Dessa kvo
ter är beräknade på hela befolkningen i 
respektive grupper. För gruppen ogifta 
är kvoterna uträknade endast på folk
mängden över 19 år. 

För gifta samboende är hushållskvo
ten i genomsnitt 98 %. Endast i de yng
sta och de äldsta åldrarna understiger 
kvoterna något detta tal (tab. 2.2). Detta 
torde för de yngres del delvis bero på 
•den sedan länge rådande bostadsbristen. 
I fråga om de äldre torde förhållandet 
sammanhänga med att de i större ut
sträckning än andra åldrar vårdas på 
anstalter av olika slag och sålunda in
går i kollektivhushåll. I samtliga ålders
grupper förekommer de lägsta kvoterna 
i de lägsta inkomstklasserna. Skillna
derna mellan olika inkomstklasser är 
•dock förhållandevis små. 

När det gäller de ogifta råder ett starkt 
samband mellan inkomst och lägenhets
innehav. 

Hushållskvoterna för ogifta (tab. 2.1) 
ökar relativt kraftigt med stigande in
komster för såväl män som kvinnor. 1 
högsta inkomstklassen (20 000 kr) är 
kvoterna 2 å 3 gånger större än i de 
lägsta. 

Hushållskvoterna bland de ogifta är 
inom varje inkomstklass högre för kvin
nor än för män. I de lägre inkomst-
skikten är skillnaden relativt liten, men 
den ökar med stigande inkomster. Kvo
terna uppgår i medeltal för hela riket 
för män och kvinnor i lägsta inkomst
gruppen (ingen inkomst) till 20 respek
tive 26 °/o och i den näst lägsta (—3 999 
kr) till 32 respektive 34 °/o. I högsta in
komstgruppen (20 000— kr) är talen 57 
respektive 82 °/o. 

Som framgår av talen i första kolum
nen i tab. 2.3 ökar hushållskvoterna vid 
stigande ålder. Av uppgifterna i tabel
len i övrigt framgår att kvoterna stiger 
med åldern även i varje inkomstgrupp 
liksom att kvoterna inom en och sam
ma åldersgrupp stiger med inkomsten. 

Av de ogifta männen i den näst 
lägsta inkomstgruppen (—3 999 kr) var 
i åldern 20—24 år 3 % bostadsförestån-

Tab. 2.1. Antal bostadsföreståndare per 100 invånare bland gifta samboende män, 
ogifta och förut gifta män och kvinnor i olika inkomstklasser. Hela riket. 
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Tab. 2.2. Antal bostadsföreståndare per 100 invånare bland gifta samboende män 
i olika ålders- och inkomstklasser. Hela riket. 

Tab. 2.3. Antal bostadsföreståndare per 100 invånare bland ogifta och förut gifta 
män och kvinnor i olika ålders- och inkomstklasser. Hela riket. 

dåre och i åldern 65— år 65 %>. Bland 
ogifta kvinnor med denna inkomst var 
i samma åldrar 5 resp. 59 Vo bostads
föreståndare. Motsvarande hushållskvo
ter i inkomstklassen 8 000—11 999 kr 

var för männen 11 resp. 70°/o och för 
kvinnorna 19 resp. 80°/o. 

För förut gifta personer ligger hus
hållskvoterna på en väsentligt högre ni
vå än för de ogifta (tab. 2.3). Även vid 
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Tab. 2.4. Antal bostadsföreståndare per 100 invånare bland gifta samboende män, 
ogifta och förut gifta män och kvinnor i olika inkomstklasser. Tätorter 
av olika storlek och glesbygd. 

Tab. 2.5. Hushåll med gifta samboende bostadsföreståndare i olika åldrar efter 
inkomst. Hela riket. 

låga inkomster har flertalet av såväl 
männen som kvinnorna egen lägenhet. 
I regel ökar hushållskvoterna med sti
gande inkomst. För de förut gifta iakt
tar man också samma förhållande som 
för de ogifta, att hushållskvoterna inom 

I allmänhet är hushållskvoterna något 
högre i tätorterna än i glesbygderna (tab. 
2.4). I fråga om ogifta kvinnor med in
komster under 12 000 kr är kvoterna an
märkningsvärt låga i glesbygderna i jäm
förelse med motsvarande tal för tät-
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varje inkomstklass är högre för kvinnor 
än för män. 
orterna. De är också betydligt lägre än 
de ogifta männens i glesbygderna i sam
ma inkomstläge. 

2.2. Hushållens inkomstförhållanden 
Hushållens fördelning på inkomstklas
ser efter bostadsföreståndarens ålder 
redovisas beträffande de gifta sambo
ende i tab. 2.5 och i fråga om de icke 
gifta (inkl. gifta ej samboende) i tab. 2.6. 

Av samtliga grupper hade de gifta de 
högsta inkomsterna. Deras medianin
komst uppgick till 14 800 kr. Därnäst 
kom ogifta män (9 100 kr), förut gifta 
män (7 600 kr), ogifta kvinnor (7 300 
kr) och förut gifta kvinnor (4 200 kr). 
Beträffande de gifta avser uppgifterna 
dock mannens och hustruns samman
lagda inkomst, medan de för övriga 
grupper endast avser bostadsförestån
darens inkomst. 

Inkomsterna varierar med bostadsfö
reståndarnas ålder. Detta sker på sam
ma sätt i de olika civilståndsgrupperna. 
Beträffande de gifta och ogifta ökar me
dianinkomsten med stigande ålder, når 
efter hand en åldersperiod med relativt 
små inkomstförändringar och avtar slut
ligen ganska snabbt i de högsta åldrarna. 

Inkomstmaximum uppnås för gifta 
samboende när mannen är 40—49 år, 
för ogifta män vid 25—29 år och för 
ogifta kvinnor vid 30—-39 år. De lägsta 
inkomsterna noteras i åldersgruppen 
65—• år. 

Av de gifta samboende hade ca en 
tredjedel under 12 000 kr i årsinkomst, 
två femtedelar mellan 12 000 och 20 000 
kr och en fjärdedel över 20 000 kr. Mer 
än hälften av dem som uppnått 65-
årsåldern hade under 8 000 kr i årsin
komst. 

Bland de ej gifta har en mycket stor 
andel en årsinkomst under 4 000 kr, 

Tab. 2.6. Hushåll med ej gifta bostadsföreståndare i olika åldrar efter inkomst. 
Hela riket. 
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bland ogifta män en fjärdedel, bland 
ogifta kvinnor och förut gifta män om
kring en tredjedel och bland förut gifta 
kvinnor nära hälften. Dessa utgöres i 
stor utsträckning av personer som är 65 
år och däröver. Särskilt de förut gifta 
omfattar en stor andel i denna ålder. Av 
de förut gifta är såväl bland män som 
kvinnor hälften över 65 år. I övriga ål

dersgrupper ligger inkomsterna i flerta
let fall mellan 8 000 och 16 000 kr för 
männen och mellan 4 000 och 12 000 kr 
för kvinnorna. 

Inkomstnivån är avsevärt mycket hög
re i tätorterna än i glesbygderna. Stora 
skillnader råder också mellan tätorter 
av olika storlek. Detta framgår av föl
jande tablå. 

För varje civilståndsgrupp växer me
dianinkomsten med tätorternas storlek 
och är högst i de tätorter, vars folk
mängd överstiger 100 000 d. v. s. de tre 
storstadsregionerna. 

Inkomstfördelningen och medianin
komsterna för hushåll med olika antal 
boende resp. barn bland gifta samboen
de framgår av tab. 2.7. 

Medianinkomsten stiger med hushålls
storleken upp till 4 boende och avtar 
därefter. Likaså ökas medianinkomsten 
med barnantalet upp till 2 barn och av
tar sedan. 

För hushåll med gift samboende bo
stadsföreståndare redovisas i tab. 2.8 in
komstspridning och medianinkomster i 
olika grupper efter bostadsföreståndar
nas socio-ekonomiska ställning. Den 
i del III redovisade socio-ekonomiska 
indelningen i 12 grupper har i detta 
sammanhang sammanslagits till 6, näm
ligen följande1: 
1. Företagare inom jordbruk, skogsbruk 

m. m. 
2. Anställda inom jordbruk, skogsbruk 

m. m. 
3—5. Företagare inom industri, handel, 

transport m. m., inom fria yrken 
samt företagsledare. 

6, 8, 9. Anställda inom tekniska, huma
nistiska, kontorstekniska och kom
mersiella yrken, vissa serviceyrken 
samt militärer. 

7. Anställda inom industri- och trans
portyrken m. m. 

10—12. Övriga (ej förvärvsarbetande, ej 
identifierbara yrken). 

De två största grupperna är (7) an
ställda inom industri- och transportyr
ken samt (6, 8, 9) anställda inom tek
niska, humanistiska, kontorstekniska 
yrken m. m. Den sistnämnda gruppen 
har de högsta inkomsterna av samtliga; 
medianinkomsten uppgår till 21 000 kr. 
Den förstnämnda gruppen har en me
dianinkomst på 15 000 kr. Denna in
komst är lägre än den som redovisas 
för företagare inom industri och handel 
m. m. (16 700 kr). De anställda inom 
jordbruk, skogsbruk m. m. har något 
högre inkomst (10 700 kr) än företagar
na inom samma näringsgrenar (9 400 
kr). Vid jämförelsen bör dock beaktas 
vad som tidigare anförts om inkomster
nas jämförbarhet i fråga om företagare 
och löntagare. De lägsta inkomstbelop
pen redovisas för gruppen övriga, som 
till mycket stor del omfattar äldre per
soner och pensionärer. 

1 I tabellbilagan (Tab. 9, sid. 30) har grupperna av tekniska skäl delvis en annan be
nämning. 
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Tab. 2.7. Gifta samboende med olika antal boende respektive barn efter inkomst. 

Tab. 2.8. Hushåll med gifta samboende bostadsföreståndare i olika socio-ekono-
miska grupper1 efter inkomst. Hela riket. 

1 Se not på sid. 17°. 
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3. Förekomsten av småhus i olika inkomstgrupper 

I glesbygderna utgör småhusen den do
minerande hustypen för alla slag av hus
håll och deras förekomst varierar icke 
i någon större utsträckning mellan olika 
inkomstgrupper. Förhållandet är där
emot ett annat i fråga om tätorterna, där 
flerfamiljshusen utgör ett stort inslag. 
Hur småhusboendet i samtliga tätorter 
varierar med inkomsterna framgår av 

vidstående tablå över den procentuella 
andelen i småhus bosatta gifta sambo
ende resp. ej gifta bostadsföreståndare 
i olika inkomstgrupper. 

Såsom framgår av denna tablå är små
husen vanligare bland gifta samboende 
än bland ej gifta bostadsföreståndare i 
samtliga inkomstklasser. Vanligast före
kommande är småhusen (46—48 °/o) 
bland de gifta med inkomster under 
12 000 kronor. Deras andel avtar där
efter, allteftersom inkomsten stiger upp 
till inkomstklassen 28 000—32 000 kr. 
Där når frekvensen av småhus sitt mini
mum (26 %) , varefter den åter stiger i 
och med att inkomsterna ökar. En lik
nande utveckling konstateras också be
träffande ej gifta, ehuru procenttalen 
ligger på en lägre nivå i samtliga in
komstklasser. 

Hur frekvensen av småhus förändras-
med inkomsten i fråga om gifta sambo
ende i tätorter av olika storlek belyses 
i följande tablå. 

För samtliga storleksgrupper av tät
orter avtar småhusfrekvensen med sti
gande inkomst och undergår en påtaglig 
höjning först i högre inkomstskikt. När 
det gäller de största tätorterna är dock 
skillnaderna i frekvenstalen relativt små 
mellan låga och medelstora inkomster 
(16 resp. 14«/o). 

Tidigare (i del III) redovisade resultat 

från bostadsräkningen har gett vid han
den, att småhusfrekvensen bland gifta 
i tätorterna ökar med bostadsförestån
darens stigande ålder och med hushål
lets storlek (antal boende och barn). 
Uppdelas hushållen dessutom efter in
komst — såsom skett i tab. 3.1 — visar 
det sig, att samma utveckling i regel går 
igen i varje särskild inkomstgrupp. När 
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det gäller olika åldrar når dock små
husfrekvensen i inkomstgrupperna un
der 20 000 kr och över 36 000 kr sitt 
högsta värde i näst högsta åldersgruppen 
50-—64 år och avtar därefter i den föl
jande (65— år). Detta beror givetvis 
på att en hel del åldringar försäljer eller 
överlåter till släktingar sina egnahem, 
när de icke behöver så stora utrymmen 
och har svårigheter att sköta fastigheten. 

Inkomsten synes sålunda i allmänhet 
spela en underordnad roll för småhus
efterfrågan. En ökning av denna efter
frågan med stigande inkomst sker först 

högt upp på inkomstskalan, när inkom
sten ligger avsevärt över medianinkom
sten för samtliga hushåll. Faktorer som 
synes spela en stor roll är hushållens 
storlek och sammansättning samt bo-
stadsföresténdarens ålder. Även andra 
faktorer spelar in. Bebyggelsens struk
tur på den ort där hushållet är bosatt 
spelar givetvis en stor roll för valet av 
bostad. Mellan olika socio-ekonomiska 
grupper finns också vissa skillnader i 
efterfrågan på småhus. Det råder därför 
ett mycket komplicerat samspel av or
saksfaktorer. 

Tab. 3.1. Procentuella andelen småhus i olika inkomstklasser bland gifta sam
boende bostadsföreståndare i olika åldrar, med olika antal boende re
spektive barn samt i olika socio-ekonomiska grupper1. Samtliga tätorter. 

1 Se not på sid. 17°. 
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4. Bostadsutrymme och inkomst 

En översikt av hur hushåll i olika in
komstgrupper fördelar sig efter lägen
hetsstorlek lämnas för gifta samboende 
i tab. 4.1 och för ej gifta i tab. 4.2. Som 
ett sammanfattande uttryck för boende
tätheten i olika inkomstklasser redovi
sas i dessa tabeller, som avser hela ri
ket, även antalet boende per 100 rums
enheter (inklusive kök). 

Inom varje inkomstgrupp råder en 
stor spridning av hushållen på olika lä
genhetskategorier (tab. 4.1), vilket givet
vis sammanhänger med framför allt hus

hållens skiftande storlek och samman
sättning. Den vanligaste lägenhetsstor
leken bland gifta samboende i inkomst
grupperna under 24 000 kr är två rum 
och kök, i inkomstgrupperna 24 000— 
27 999 kr tre rum och kök och i inkomst
lägena däröver fyra eller flera rum och 
kök. 

I fråga om såväl gifta samboende som 
ej gifta har de hushåll, vilkas bostads
föreståndare saknar inkomst, i medeltal 
något flera boende per 100 rumsenheter 
än följande inkomstgrupp (för gifta un-

Tab. 4.1. Lägenhetsstorlek och boendetäthet bland gifta samboende i olika in
komstklasser. Hela riket. 

Tab. 4.2. Lägenhetsstorlek och boendetäthet bland ej gifta i olika inkomstklasser. 
Hela riket. 
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der 8 000 kr och för ej gifta under 4 000 
kr). I fortsättningen stiger emellertid 
boendetätheten med växande inkomst 
till ett maximum och avtar därpå i de 
högsta inkomstlägena. Maximum för bo
endetätheten nås för de gifta i inkomst
gruppen 12 000—15 999 kr, där median
inkomsten är belägen. I fråga om ogifta 
och förut gifta inträffar detta för män
nens del i samma inkomstklass som för 
de gifta samboende männen, men för 
kvinnorna i närmast lägre inkomstgrupp 
(8 000—11999 kr). 

Inbördes överensstämmer boendetät
hetstalen för ogifta och förut gifta män 
rätt nära med varandra i varje inkomst
klass. Detta är också fallet med talen för 
ogifta och förut gifta kvinnor. I de läg
sta inkomstlägena (under 8 000 kr) är 
skillnaderna i talen för män och kvin
nor obetydliga, men när inkomsten över
stiger 12 000 kr är boendetätheten avse
värt mindre bland kvinnorna än bland 
männen. 

Boendetätheten är för gifta samboen
de i genomsnitt ungefär densamma i tät
orter och glesbygd (tab. 4.3). I början 
av inkomstskalan upp till 12 000 kr är 
boendctäthetstalen i glesbygderna något 
högre än för tätorterna, men i inkomst
lägena däröver är förhållandet det mot
satta. 

Av tab. 4.3 framgår också att boende
tätheten ökar med tätorternas storlek. 
Detta gäller också i allmänhet varje sär
skild inkomstklass. 

Boendetätheten i småhusen är i samt
liga inkomstgrupper mindre än i övriga 
hus. Detta framgår av nedanstående 
tablå, som avser gifta samboende i hela 
riket. Den förändras i båda fallen på 
samma sätt med stigande inkomst. Högst 
är boendetätheten för småhusens del i 
inkomstgrupperna 8 000—11 999 kr och 
12 000—15 999 kr samt i fråga om öv
riga hus i inkomstklassen 12 000—15 999 
kr. Från toppvärdena i dessa inkomst
grupper sjunker talen i och med att in
komsten stiger och uppnår de lägsta 
värdena i hushåll med de högsta in
komsterna. 

Antalet trångbodda hushåll utgjorde i 
hela riket ca 8 °/o av samtliga. Trång
boddhet har angivits enligt normen mer 
än två boende per boningsrum, köket 
oräknat. För olika inkomstgrupper bland 
gifta och ej gifta framgår trångboddhets
talen av följande tablå. 
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Tab. 4.3. Boendetäthet (antal boende per 100 rumsenheter) bland gifta samboende 
i olika inkomstklasser i tätorter av olika storlek och i glesbygd. 

Frekvensen av trångbodda hushåll va
rierar för gifta samboende på samma sätt 
som boendetäthetstalen. I fråga om ej 
gifta är andelen trångbodda hushåll li
ten beroende på att dessa hushåll i stor 
utsträckning består av endast en eller 
två personer som enligt den använda 
definitionen icke kan vara trångbodda. 
På grund av det ringa antalet trång
bodda hushåll bland de ej gifta är fre
kvenstalen för deras del underkastade 
tillfälliga variationer och rätt osäkra. 

Liksom boendetäthetstalen stiger bland 
de gifta även det relativa antalet trång
bodda hushåll i de lägre inkomstlägena 
när inkomsten ökar, uppnår maximum 
i inkomstgruppen 12 000—15 999 kr och 
sjunker därefter med stigande inkomst. 

I tab. 4.4 redovisas för gifta andelen 
trångbodda hushåll dels i småhus och 
i övriga hus, dels i tätorter av olika stor
lek och i glesbygd. 

De trångbodda är i varje inkomst
grupp färre i småhus än i övriga hus. 

Tab. 4.4. Procentuella andelen trångbodda hushåll bland gifta samboende i olika 
inkomstklasser, dels i småhus och övriga hus, dels i tätorter av olika 
storlek och i glesbygd. 
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I genomsnitt är andelen trångbodda 
hushåll densamma i tätorter och gles
bygd (11 %>). Talen överensstämmer rätt 
nära i fråga om lägre inkomsttagare, 
men i inkomstgrupperna över 12 000 kr 
är de lägre i glesbygderna än i tätorter
na. I tätorterna är frekvensen av trång
bodda lägst i de minsta tätorterna (un
der 2 000 invånare) och stiger med tät
orternas storlek. Det gäller i stort sett 
alla inkomstklasser. 

Boendetätheten och andelen trång
bodda hushåll sjunker i olika åldrar med 
stigande inkomst (tab. 4.5). Beträffande 
boendetätheten föreligger dock betydan
de skillnader mellan olika åldersgrupper 
i samma inkomstskikt. 

Detta torde i stor utsträckning sam
manhänga med familjesammansättning
en. I så gott som samtliga inkomstklas
ser ökar boendetätheten från ålders
gruppen —29 år till 30—39 år, d. v. s. 
under den period då familjen är växan
de. Familjen når sin maximala storlek 
när bostadsföreståndaren är i 40-årsåI-
dern och börjar därefter minska. Bo
endetätheten är, såsom framgår av ta
bellen, i allmänhet störst, då bostads-
föreståndaren är i åldern 30—39 år och 
avtar sedan successivt i följande ålders
grupper. Den lägsta boendetätheten i 
varje inkomstklass förekommer i hus
håll, där bostadsföreståndaren är 65 år 
och däröver. Då 65-årsåldern uppnåtts, 
har barnen i regel lämnat hemmet och 

Tab. 4.5. Boendetäthet och trångboddhet i olika inkomstklasser bland hushåll 
med gifta samboende bostadsföreståndare i olika åldrar. Hela riket. 
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föräldrarna disponerar vanligen ensam
ma familjens lägenhet. 

Boendetätheten och trångboddheten i 
hushåll med olika antal boende och 
barn bland gifta samboende i olika in
komstklasser framgår av tab. 4.6. 

Den allmänna tendensen är att utrym
messtandarden ökar med inkomsten. Ett 
markant undantag utgör dock hushåll 
med tre respektive fyra boende, för vilka 
de högsta boendetäthetstalen och den 
största andelen trångbodda hushåll finns 
i inkomstgrupperna 12 000—15 999 kr. 
Utrymmesstandarden är i vissa fall nå

got bättre i gruppen utan inkomst än i 
den därnäst högre inkomstgruppen. 

De grupper, vari gifta samboende in
delats efter bostadsföreståndarens so-
cio-ekonomiska ställning, uppvisar, som 
framgår av tab. 4.7, stora skillnader i 
avseende på boendetäthet och trång
boddhet. 

Inom olika socio-ekonomiska grupper 
avtar boendetäthet och trångboddhet i 
stort sett med stigande inkomst. De 
skillnader, som finns i utrymmesstan
dard mellan de olika grupperna, gäller 
i stort sett även inom varje inkomst
grupp för sig. 

Tab. 4.6. Boendetäthet och trångboddhet i olika inkomstklasser bland gifta sam
boende med hushåll med olika antal boende respektive barn. Hela riket. 
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Tab. 4.7. Boendetäthet och trångboddhet i olika inkomstklasser bland hushåll 
med gifta samboende bostadsföreståndare i olika socio-ekonomiska 
grupper.1 Hela riket. 

1 Se not på sid. 17°. 
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5. Hushållens inkomster och bostädernas utrustningsstandard 

I tab. 5.1 redovisas hushållen inom olika 
inkomstklasser fördelade på de kvali
tetsgrupper, i vilka lägenheterna inde
lats efter sin utrustning. 

Av denna tabell framgår, att det råder 
ett starkt samband mellan hushållens 
inkomst och bostädernas utrustnings
standard bland såväl gifta som övriga 
hushåll. Andelen hushåll med de bäst 
utrustade lägenheterna (kvalitetsgrup
perna 1 och 2) ökar med bostadsföre
ståndarens stigande inkomst. 

Stora standardskillnader förefinns 
mellan de lägsta och de högsta inkomst
klasserna samt mellan gifta par och öv
riga hushåll. 

Bland de gifta bodde i hela riket drygt 
en fjärdedel av hushållen (28 °/o) med 
inkomster under 8 000 kr i modernt ut
rustade bostäder, medan de var drygt 
dubbelt så många (57 %>) i medianin
komstklassen (12 000—15 999 kr). I hög
sta inkomstgruppen bodde så gott som 

samtliga hushåll (97 %>) i dylika lägen
heter. 

De ej gifta har i nästan varje inkomst
klass en lägre utrustningsstandard i sina 
lägenheter än de gifta. Detta samman
hänger delvis med att de ej gifta i vä
sentligt större utsträckning än de gifta 
bor i smålägenheter, vilka i regel har 
en lägre standard än de större. Skillna
den är särskilt utpräglad i de lägsta in
komstskikten, men avtar med stigande 
inkomst. 

De förut gifta har i varje inkomst
klass bättre utrustade lägenheter än de 
ogifta bland såväl män som kvinnor. 
Detta framgår av tab. 5.2. Det framgår 
också av denna tabell, att kvinnorna har 
en betydligt större andel moderna lägen
heter än männen både bland ogifta och 
förut gifta. De ogifta männen uppvisar 
i varje inkomstklass de lägsta talen och 
de förut gifta kvinnorna de högsta. Skill
naden i standard är högst i de lägre in
komstskikten. 

Tab. 5.1. Hushåll i olika inkomstklasser i % efter lägenheternas kvalitetsgrupp. 
Hela riket. 
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Tab. 5.2. Procentuella andelen hushåll med lägenhet i kvalitetsgrupperna 1 och 2 
bland ej gifta i olika inkomstklasser. Hela riket. 

Tab. 5.3. Gifta samboende i olika inkomstklasser i % efter lägenheternas bygg
nadsperiod. Hela riket. 

Tab. 5.4. Procentuella andelen lägenheter i kvalitetsgrupperna 1 och 2 bland gifta 
samboende i olika inkomstklasser i tätorter av olika storlek och i gles
bygd. 
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Då det råder ett nära samband mel
lan bostädernas utrustningsstandard och 
byggnadsår, sammanhänger de konsta
terade standardskillnaderna med att det 
äldre bostadsbeståndet dominerar i de 
lägre inkomstskikten och det nyare be
ståndet bland högre inkomsttagare. Det
ta framgår av tab. 5.3, där hushåll med 
gift bostadsföreståndare i olika inkomst
grupper fördelats efter bostädernas bygg
nadsår. Med stigande inkomster avtar 
andelen hushåll i lägenheter byggda före 
1921 och andelen lägenheter från tiden 
efter 1940 ökar. Andelen hushåll i lägen
heter från perioden 1921—40 visar där
emot mycket små variationer med hus
hållens inkomster. 

Såsom framgått av redogörelsen i del 
III har glesbygderna ett äldre och i 
utrustningshänseende sämre bostadsbe
stånd än tätorterna. Detta gäller också 
de minsta tätorterna (under 2 000 invå
nare) i jämförelse med de större. Denna 
skillnad återspeglas särskilt i de lägre 
inkomstklasserna som framgår av tab. 
5.4, vilken redovisar den procentuella 
andelen lägenheter i kvalitetsgrupperna 
1 och 2 bland gifta samboende i gles
bygder och olika tätortsgrupper. Med 
hushållens stigande inkomster ökas an
delen modernt utrustade lägenheter i 
samtliga ortsgrupper. Standardökning
en med stigande inkomster är emellertid 

större i glesbygderna och de mindre 
tätorterna än i de större, varför skillna
derna utjämnas alltmera i och med in
komststegringen. 

I tab. 5.5 redovisas den procentuella 
andelen lägenheter i kvalitetsgrupperna 
1 och 2 i hushåll med gift bostadsföre
ståndare i olika åldrar. Av denna tabell 
framgår, att i varje åldersgrupp andelen 
hushåll med modernt utrustade lägenhe
ter ökas med bostadsföreståndarnas sti
gande inkomst. Ett undantag utgör dock 
gruppen »utan inkomst». Inom denna 
grupp är andelen moderna lägenheter 
i regel större än i den som omfattar 
inkomsttagare med låga inkomster. 

De skillnader i bostädernas utrustning 
som finns mellan olika åldersgrupper 
hänför sig som framgår av tabellen hu
vudsakligen till skillnader i inkomst. 
Vid lika inkomst är variationerna i frå
ga om andelen moderna lägenheter täm
ligen små. Ett undantag utgör dock de 
äldsta bostadsföreståndarna, som i in
komstskiktet under 8 000 —• där över 
hälften av denna grupp befinner sig — 
har en påtagligt sämre standard i ut
rustningshänseende än övriga ålders
grupper i motsvarande inkomstläge. I 
någon mån skiljer sig också bostads
föreståndare i åldrarna 30—-49 år från 
andra åldersgrupper så till vida att de 

Tab. 5.5. Procentuella andelen lägenheter i kvalitetsgrupperna 1 och 2 bland hus
håll med gifta samboende bostadsföreståndare i olika åldrar och i olika 
inkomstklasser. Hela riket. 



30° 

i vissa fall, i stort sett vid inkomster 
under 24 000, i något större utsträckning 
bor i moderna lägenheter. 

I del III har konstaterats, att lägen
heternas utrustningsstandard stiger med 
antalet hushållsmedlemmar. Av tab. 5.6, 
som avser hushåll med gift samboende 
bostadsföreståndare, framgår, att den 
procentuella andelen moderna lägenhe
ter inom så gott som samtliga inkomst
grupper stiger, när antalet boende eller 
antalet barn i hushållet ökar. Skillna
derna mellan små och stora hushåll är 
störst i de låga inkomstlägena och avtar 
i de högre. 

Andelen moderna lägenheter är lägst 
bland jordbrukets företagare och an

ställda, som till övervägande delen är bo
satta i glesbygderna (tab. 5.7). Närmast 
kommer gruppen »övriga», som domine
ras av åldringar och pensionärer. Den 
i utrustningshänseende bästa bostads
standarden har anställda inom teknis
ka, humanistiska, kontorstekniska yrken 
m. m. och företagare inom industri, han
del etc. Anställda inom industri- och 
transportyrken intar en mellanställning 
mellan nu nämnda grupper i fråga om 
bostadsstandarden. Skillnaderna förefal
ler icke vara uteslutande betingade av 
inkomstolikheter, eftersom de i allmän
het består i varje inkomstgrupp. De är 
mera utpräglade vid låga än vid höga 
inkomster. 

Tab. 5.6. Procentuella andelen lägenheter i kvalitetsgrupperna 1 och 2 bland gifta 
samboende hushåll med olika antal boende respektive barn samt i olika 
inkomstklasser. Hela riket. 

Tab. 5.7. Procentuella andelen lägenheter i kvalitetsgrupperna 1 och 2 bland hus
håll med gifta samboende bostadsföreståndare i olika socio-ekonomiska 
grupper1 och i olika inkomstklasser. Hela riket. 

1 Se not på sid. 17°. 
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6. Bostadsförhållanden, inkomster och bilinnehav. 

6.1. Hushåll med bil 

På folk- och bostadsräkningsblanketten 
inhämtades uppgifter om vilka perso
ner som den 2 oktober 1960 hade per
sonbil inregistrerad i sitt namn. Upp
gifterna avsåg även personbilar använda 
i förvärvsverksamhet med undantag för 
firmaregistrerade bilar och bilar i yrkes
mässig trafik. Likaså ingick tillfälligt av
registrerade bilar. 

I folkräkningen har dessa uppgifter 
använts för att belysa förekomsten av 
bilägare inom olika kön, åldrar, yrken, 
och näringsgrenar (del X). Uppgifter om 
privata hushåll med bil har även redo
visats (delarna VII, VIII och IX). 

I bostadsräkningen har uppgifterna 
om bilinnehavet medtagits endast i före
varande inkomstundersökning. Syftet har 
varit att få en belysning av bostadsstan
darden i olika inkomstgrupper bland 
hushåll med bil och hushåll utan bil. 

Hushåll med bil har i allmänhet högre 
inkomst än hushåll utan bil. Detta fram
går av följande tablå, som visar median

inkomsten för hushåll med gifta sambo
ende med och utan bil. 

Medianinkomsten är för hushåll med 
bil drygt 3 0 % högre än för hushåll 
utan bil. 

I vilken utsträckning hushåll i olika 
inkomstklasser bland gifta samboende 
hade bil framgår av tab. 6.1. Bilföre
komsten ökar med stigande inkomst. 
Bland de lägsta inkomsttagarna före
kommer bil i ungefär en femtedel av 
hushållen. Andelen stiger successivt med 
stigande inkomst till ungefär två tredje
delar i de högsta inkomstgrupperna. 

6.2. Bostadsutrymme och bilinnehav 

Hushåll med bil har i allmänhet en 
högre utrymmesstandard än övriga hus
håll. 

Bland hushåll med bil förekommer en 

Tab. 6.1. Procentuella andelen hushåll med bil bland gifta samboende i olika 
inkomstklasser. 
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större andel lägenheter om minst tre rum 
och kök än bland hushåll utan bil. Föl
jande tablå avseende gifta samboende 
visar detta. 

Boendetätheten är något mindre i hus
håll med bil än i hushåll utan bil. Bland 
de gifta uppgår antalet boende per 100 
rumsenheter i förra fallet till 89 och i 
det senare till 93. Skillnaderna i boende
täthet i olika inkomstklasser (se tab 6.2) 
är merendels rätt små. 

6.3. Bostädernas ålder och kvalitet samt 
hushållens bilinnehav 

Bilhushållen bor i större utsträckning 
än övriga hushåll i det yngre lägenhets

beståndet (tab 6.3). Deras bostäder har 
också, såsom framgår av följande tablå, 
i regel en bättre utrustningsstandard. 

Denna skillnad i lägenheternas utrust
ningsstandard synes endast delvis kunna 
förklaras av tidigare konstaterade skill
nader i hushållens inkomster. Även i sam
ma inkomstläge förekommer skillnader i 
lägenheternas utrustningsstandard mel
lan hushåll med bil och hushåll utan bil. 
Såsom framgår av tab. 6.4, är lägenheter 
i kvalitetsgrupperna 1 och 2 i praktiskt 
taget samtliga inkomstklasser vanligare 
bland hushåll med bil än bland övriga. 
Skillnaden är dock störst vid inkomster 
under 8 000 kr. 

Tab. 6.2. Boendetäthet (antal boende per 100 rumsenheter) bland gifta sam
boende i olika inkomstklasser med respektive utan bil. 
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Tab. 6.3. Hushåll med respektive utan bil i % efter lägenheternas byggnadsperiod. 

Tab. 6.4. Procentuella andelen lägenheter i kvalitetsgrupperna 1 och 2 bland 
gifta samboende i olika inkomstklasser med respektive utan bil. 
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inkomst. 

Samtliga tätorter 
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Tab. 9. Hushåll med gift samboende man som bostadsföreståndare efter bostadsföreståndarens socio-ekonomiska grupp, 

hustyp, lägenhetsstorlek och kvalitetsgrupp samt efter inkomst. 

Households with married man, living together with his wife, as head of household by socio-economic group, type of house, size of dwelling and 
"quality group" and by income. 

Hela riket 
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Tab. 9 (forts.). Hushåll med gift samboende man som bostadsföreståndare efter bostadsföreståndarens socio-ekonomiska grupp, hustyp, lägenhetsstorlek och kvali

tetsgrupp samt efter inkomst. 

Hela riket 
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Tab. 9 (forts.). Hushåll med gift samboende man som bostadsföreståndare efter bostadsföreståndarens socio-ekonomiska grupp, hustyp, lägenhetsstorlek och kvali

tetsgrupp samt efter inkomst. 

Samtliga tätorter 
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Tab. 9 (forts.). Hushåll med gift samboende man som bostadsföreståndare efter bostadsföreståndarens socio-ekonomiska grupp, hustyp, lägenhetsstorlek och kvali

tetsgrupp samt efter inkomst. 

Samtliga tätorter 
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Tab. 10. Hushåll, utom hushåll med gift samboende man som bostadsföreståndare, efter bostads-

föreståndarens civilstånd, antal personer, hustyp, lägenhetsstorlek och kvalitetsgrupp samt 

efter inkomst. 

Households, except households with married man, living together with his wife, by marital status of head of 

household, number of occupants, type of house, size of dwelling and "quality group" and by income. 

Hela riket 
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Tab. 10 (forts.). Hushåll, utom hushåll med gift samboende man som bostadsföreståndare, efter bostadsföreståndarens civilstånd, antal 

personer, hustyp, lägenhetsstorlek och kvalitetsgrupp samt efter inkomst. 

Hela riket 
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Tab. 10 (forts.). Hushåll, utom hushåll med gift samboende man som bostadsföreståndare, efter bostadsföreståndarens civilstånd, antal 
personer, hustyp, lägenhetsstorlek och kvalitetsgrupp samt efter inkomst. 

Hela riket 
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Tab. 10 (forts.). Hushåll, utom hushåll med gift samboende man som bostadsföreståndare, efter bostadsföreståndarens civilstånd, antal 
personer, hustyp, lägenhetsstorlek och kvalitetsgrupp samt efter inkomst. 

Hela riket 
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Tab. 10 (forts.). Hushåll, utom hushåll med gift samboende man som bostadsföreståndare, efter bostadsföreståndarens civilstånd, antal 

personer, hustyp, lägenhetsstorlek och kvalitetsgrupp samt efter inkomst. 

Hela riket 
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Tab. 10 (forts.). Hushåll, utom hushåll med gift samboende man som bostadsföreståndare, efter bostadsföreståndarens civilstånd, antal 

personer, hustyp, lägenhetsstorlek och kvalitetsgrupp samt efter inkomst. 

Samtliga tätorter 
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Tab. 10 (forts.). Hushåll, utom hushåll med gift samboende man som bostadsföreståndare, efter bostadsföreståndarens civilstånd, antal 

personer, hustyp, lägenhetsstorlek och kvalitetsgrupp samt efter inkomst. 

Samtliga tätorter 
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Tab. 10 (forts.). Hushåll, utom hushåll med gift samboende man som bostadsföreståndare, efter bostadsföreståndarens civilstånd, antal 

personer, hustyp, lägenhetsstorlek och kvalitetsgrupp samt efter inkomst. 

Samtliga tätorter 
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Tab. 10 (forts.). Hushåll, utom hushåll med gift samboende man som bostadsföreståndare, efter bostadsföreståndarens civilstånd, antal 
personer, hustyp, lägenhetsstorlek och kvalitetsgrupp samt efter inkomst. 

Samtliga tätorter 
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Tab. 10 (forts.). Hushåll, utom hushåll med gift samboende man som bostadsföreståndare, efter bostadsföreståndarens civilstånd, antal 

personer, hustyp, lägenhetsstorlek och kvalitetsgrupp samt efter inkomst. 

Samtliga tätorter 
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Tab. 11. Hushåll efter antal barn under 16 år och kvalitetsgrupp samt efter inkomst. Samtliga hushåll och trångbodda 

hushåll. 

Households by number of children under 16 years and "quality group" and by income. All households and households in overcrowded dwellings. 

Hela riket 
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Tab. 11 (forts.). Hushåll efter antal harn under 16 år och kvalitetsgrupp samt efter inkomst. Samtliga hushåll och trångbodda hushåll. 

Samtliga tätorter 
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Tab. 12. Hushåll med gift samboende man som bostadsföreståndare efter bostadsföreståndarens bilinnehav och ålder, upp
åtelseform, lägenhetsstorlek och kvalitetsgrupp samt efter inkomst. 

Households with married man, living together with his wife, as head of household by possession of car and by age of head of household, tenure 
status, size of dwelling and "quality group" and by income. Hela riket 
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Tab. 12 (forts.). Hushåll med gift samboende man som bostadsföreståndare efter bostadsföreståndarens bilinnehav och ålder, upplåtelseform, lägenhetsstorlek och 

kvalitetsgrupp samt efter inkomst. 

Hela riket 
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Tab. 12 (forts.). Hushåll med gift samboende man som bostadsföreståndare efter bostadsföreståndarens bilinnehav och ålder, upplåtelseform, lägenhetsstorlek och 

kvalitetsgrupp samt efter inkomst. 
Samtliga tätorter 
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Tab. 12 (forts.). Hushåll med gift samboende man som bostadsföreståndare efter bostadsföreståndarens bilinnehav och ålder, upplåtelseform, lägenhetsstorlek och 

kvalitetsgrupp samt efter inkomst. 

Samtliga tätorter 



55 



56 

Tab. 13. Hushåll, utom hushåll med gift samboende man som bostadsföreståndare, efter upplåtelse

form, lägenhetsstorlek och kvalitetsgrupp samt efter bostadsföreståndarens bilinnehav och 

ålder. 

Households, except households with married man living together with his wife, by tenure status, size of dwelling 
and "quality group" and by possession of car and age of head of household. 
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Tab. 14. Hushåll efter hustyp och byggnadsperiod samt efter bostadsföreståndarens bilinnehav och 

civilstånd. 

Households by type of house and period of construction and by possession of car and marital status of head of 
household. 
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