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Förord 

Statistiska centralbyrån (SCB) framlägger härmed del 4 av Folk- och 
bostadsräkningen 1990 (FoB 90). Den innehåller uppgifter om hushåll och 
boende. 

Publikationen omfattar dels tabeller och diagram med riksuppgifter från FoB 90 och tidigare 
folk- och bostadsräkningar, dels diagram där jämförelser görs mellan kommunerna med 
avseende på olika variabler. Vidare innehåller publikationen ett antal tabeller med 
redovisning för riket, storstadsområden, summa tätort och glesbygd samt tabeller med 
redovisning för riket, län och kommuner. En utvecklingstabell med uppgifter från FoB 75, 
FoB 80, FoB 85 och FoB 90 ingår också. 

Redovisningen avser förhållandena den 1 november 1990 och den regionala indelningen har 
aktualiteten 1 januari 1991. I samband med folk- cfch bostadsräkningen gjorde SCB en 
tätortsavgränsning som avser 31 december 1990. 

Publikationen motsvarar närmast del 4 från FoB 85. 

Publikationen har utarbetats av Caisa Bergman. För tabellarbetet har Christer Holmsten 
svarat. 

Statistiska centralbyrån i juli 1992 

STEN JOHANSSON 

Åke Bruhn 
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single 
(pan of) urban locality 
one 
excluding 

real estate 
exists 
more than one 
Population and Housing 

Census 
from 
born in Sweden 
born abroad 
for 
distribution 
before 
change 

sparsely populated area, 
rural area 

group 

total population 
living at home 
lift/elevator 
house(s), building(s) 
household(s) 
households ratios 
households sector 
size of household 
relationsship to reference 

member 
household status 
type of household 
type of building 
sublet 
lease 
more than one room per 

occupant kitchen and one 
room excluded 

at most 



8 

I 
i kombination med 
i olika åldrar 
indextal 
ingen 
ingår 
ingår ej i 
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kollektivhushåll 
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authority(ies) 
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to the number of rooms) 
county (ies) 

etc 
man, men 
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with at least 
dwelling household with 

reference member 25-64 
years of age 

between 
intermediate level 
more than 
more than one room per 

occupant ( kitchen and 
one room excluded) 

lower quartile 
levels 
standard 

O 
och 
omfattar 

P 
personer 
personer som inte tillhör 

något bostadshushåll 
population 
privat(a) 
procent 
procentuell fördelning 
på fastigheten skrivna 
på församlingen skrivna 

R 
r 
rk 
rkv 
rad-, kedjehus 

referensperson(er) 

region 
respektive 
riket 
rum (r) 
rumsenheter (RE) 

S 
S:a 
saknas 
samma som, samma 
sammanboende, samb 
samt 
samtliga 
småhus 

som 
specificerad 
stat 
storlek 
storstadsområde 

summa 

T 
tabell 
till 
tillgång till 
tillhörande 

and 
comprises 

persons 
persons not belonging to a 

dwelling household 
population 
private 
percentage 
percentage distribution 
registered at the premises 
registered in the parish 

room(s) excluding kitchen 
room and kitchen 
room and kitchenette 
terraced house or linked 

house 
reference member of 

dwelling household 
region 
respectively 
the whole country 
room(s) excluding kitchen 
number of rooms including 

kitchens 

total 
missing 
same as, same as 
marriage/consensual union 
and 
all, total 
small houses (one-dwelling 

and two-dwelling house) 
as 
specified 
the state 
size 
metropolitan area (the 

Stockholm, Gothenburg 
or Malmö region) 

total 

table 
to 
have the use of 
belonging to 
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tillsammans med 

totalt 
trångbodda 

trångboddhet 

tvåpersonershushåll 

tätort 

u 
ungdomar 
ungdomshushåll 

uppgift saknas 
upplåtelseform 
utan 
utan känt hemvist 
utländska medborgare 
utomlands 
utrikes födda 
utrymmesnivå 

utveckling 

V 
vanligaste 
vissa 

together with, combined 
with 

total 
households (persons) living 

in overcrowded dwellings 
overcrowding (overcrowded 

households in per cent of 
all households, etc.) 

two-persons dwelling house
hold^) 

locality (densely populated 
area) urban area 

youth, young people 
households with young 

people 
unknown 
tenure status 
without 
of no known abode 
foreign citizens 
abroad 
foreign-born persons 
standard of space (counted 

as number of rooms per 
occupant) 

development 

most frequent 
certain 

Y 
yngre medelåldershushåll 

yngsta barnets ålder 
yngstes ålder 

Å 
ålder 

• • 

A 
ägare 
ägarkategori 
äldre medelåldershushåll 

äldrehushåll 

äldstes ålder 

• • 

O 
övre kvartil 
övriga, övr 
övriga hus 

dwelling households with 
reference member 25-44 
years of age 

age of youngest child 
age of the youngest 

age 

owner 
type of ownership 
dwelling households with 

reference member 45-64 
years of age 

households with elderly 
people 

age of the oldest 

upper quartile 
others 
other houses (multidwelling 

houses and non-residential 
buildings) 
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Summary 

In the autumn of 1990 a Population and Housing Census was 
taken in Sweden (FoB 90) according to the statutes of the 1990 
Population and Housing Census Act (SFS 1989:329 and 
amendment SFS 1989:908). The Census was conducted by 
Statistics Sweden (SCB). 

Sweden has a long-standing tradition of population censuses, 
the first being performed as early as 1749. In recent decades, 
however, the importance of the censuses as population counts 
has decreased, as Sweden has a well developed system for 
current statistics based on population registers, based on the 
Swedish vital registration, which yield data even for small 
areas. The principal significance of the census is instead as 
household, occupation and housing census. In these fields the 
census constitute the only source that provides information 
based on complete enumerations. Since 1960 the Swedish 
population and housing censuses have been combined in one 
census carried out every fifth year. 

Data collection 1990 
In the 1990 Census particulares were collected both by using 
questionnaires and by drawing data from administrative records. 
The particulars collected on the individual questionnaire and 
the real estate questionnaire mainly concerned the situation on 
November l which is the traditionell census date in Sweden 
with the 1980 census as an exception. The reference date in 
1980 was September 15. 

The questionnaire for individuals was mailed to all persons 
registered (de jure population) in Sweden of the age of 16 or 
older. On the questionnaire some particulars, as occupation 
from 1985 and education from the SCB register on education, 
were pre-printed. Due to new printing technics the questions 
on occupation and education were differently phrased 
depending on the information available. The completed 
questionnaire was then mailed by the respondent to the local 
examination board. Owners of one- and two-dwelling houses 
answered the questions regarding housing on the individual 
questionnaire. Owners of multi-dwelling houses answered the 
corresponding questions on a special real estate questionnaire. 
The local examination board checked the questionnaires and, 
when ever necessary, called back for missing information. 
The local examination boards entered all answers on both 
questionnaires on terminals connected to the central main 
frame at Statistics Sweden. All in all more than 500 terminals 
were bought by the municipalities for the census work. The 
machines used as terminals in the data entering phase were 
specially prepared personal computers (PC). 

When the coding and entering work was completed, the 
questionnaire data was linked with: 

- demographic data (marital status, citizenship, country of 
birth and year of latest immigration) together with informa
tion on children under the age of 16 years 
- data on employment and place of work from SCB Register 
of Employment 
- data on industry, sector of employment and regional codes 
from SCB Central register of Enterprises and Establishments 
- income data from SCB register based on income-tax returns 
filled out by tax-payers to local assessment boards 

Compilations of data were subsequently made from the 
merged material. 

Presentation of the 1990 Census statistics 
The principal results for the individual municipalities and 
counties are presented in seven reports in the series Official 
Statistics of Sweden (SOS). A list of the publications can be 
found on the back cover of this publication. 

For users for whom the above-mentioned reports do not 
contain sufficient information, Statistics Sweden can provide 
more detailed information from the statistical databases or in 
unedited tables (computer lists). The information is provided 
either as part of the General Programme or as part of the 
Municipality Programme. Information from the General 
Programme, which is financed over the government budget, 
are compiled for municipalities, counties and metropolitan 
areas. Some information is also available for individual 
localities. Statistics from the Municipality Programme are 
compiled for small areas within a municipality. These tables 
and matrices are paid for by commissioners and can only be 
obtained from them. 

In previous censuses a large amount of unedited tables have 
been produced and distributed to main users. This time the 
number of tables on paper have been reduced to a minimum. 
The greater part of the census tabulations will this time be 
produced for the statistical databases. The Regional Statistical 
Database (RSDB) is a system for storing, processing and 
distributing statistical information. Statistics are stored as 
matrices on certain regional levels with specific variable 
contents. The variable values in each matrix can be combined 
into tables according to the whishes of the user. Small area 
statistics in the Municipality Programme are stored in a 
different database called DSDB. 

The user will need a PC or terminal, which can communicate 
i.e. via modem or other means, to be able to use the databases. 
To make the data-tranfers between the database and the PC 
easier, Statistics Sweden provides a PC software called PC-
AXIS. PC-AXIS can edit tables, perform aritmethics both 
within a table and between tables and export data to other 
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commercial softwares. PC-AXIS also has some graphic 
possibilities. 

Commissions 
Statistics Sweden can undertake tailor-made processing for 
customers who need further data e.g. on other regional 
subdivisions such as post code areas or for other combinations 
of variables. Statistics can be delivered both as computer 
tables or on magnetic tapes or diskettes. 

Comparability and quality 
Society changes and so do censuses. At every census occation 
the users of census data ask for statistics which will give as true 
a picture as possible of society at the time of the census. This 
means that the changes that have taken place in various fields 
of society necessitate a review of each census as to contents, 
definitions, methods and forms of presentation. On the other 
hand, if the census are to describe the changes between the 
census occasions, they have to be kept as uniform as possible, 
i.e. definitions, classification principles and survey methods 
have to remain unchanged. These conflicting requirements, 
generated by the demands for good descriptions of both the 
situation at the time of the census and the changes since the 
previous census, are always present in the planning of a census 
and involve a difficult balancing act between demands for 
adjustments and the demands for comparability. Furthermore, 
Statistics Sweden strives at each census to improve the 
quality. The processing of the census data includes various 
steps to this end, e.g. checks, supplementations, inspection of 
the coding work, computer editing etc. In this way the errors 
are reduced, even though they can never be eliminated. 

Variations in the quality of the censuses and the quality 
changes over time cause an additional comparability problem. 
Generally speaking, the more detailed the comparisons, the 
greater are the problems. Shortcomings in respect to the 
comparability of various censuses that are caused by quality 
differences are assessed in evaluation (quality control) studies, 
in which the errors are measured and analysed. 

Something about the results of statistics 
on household 
The number of households have steadily increased since 1960. 
In 1960 there were approximately 2,6 million households. The 
figure had risen to approximately 3,8 million households in 
1990, which is an increase in the total number of households 
with almost 50 percent. This development is not primarily due 
to an increase in the population. The explanation is that one-
person households almost have threefolded between 1960 and 
1990. There are several explanations to why the number of 
one-person households have increased. The rate of elderly 
people have increased since 1960. Small households are most 
common amongst elderly people. The supply of flats are 
higher 1990 than 1960, which makes it easier for young 
people to acquire their own accommodation. The rate of one-
person households differs between regions, ages and sexes. 

Date of Census 1990 
The Census results are refered to November 1,1990 according 
to the administrative subdivition of January 1, 1991. Please 
note that the figures from the Census 1980 were refered to 
September 15, 1980. 
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Inledning 
Introduction 

Enligt lag om folk- och bostadsräkning år 1990 (SFS 1989:329 
samt ändring SFS 1989:908) genomfördes under hösten 1990 
en folk- och bostadsräkning i Sverige. Statistiska centralbyrån 
var huvudansvarig för genomförandet av räkningen. Den 
utfördes i samarbete med kommunerna. Vidare tillsattes en 
parlamentariskt sammansatt kommission, FoB-kommissio-
nen, av regeringen. Kommissionen fick till uppgift att följa 
arbetet med FoB 90 samt utreda uppläggningen och periodi-
citeten av framtida folk- och bostadsräkningar. I arbetet med 
FoB 90 har kommissionens huvuduppgift varit att bevaka de 
formella och praktiska aspekterna av betydelse för den person
liga integriteten. Kommissionen har följt det praktiska arbetet 
både centralt på SCB och lokalt vid kommunala FoB-kontor. 

Uppgifter för räkningen samlades in dels på personblan
kett, dels på fastighetsblankett. I slutet av oktober sändes per 

Register 

Registret över totalbefolkningen 

Sysselsättningsregistret 

Centrala företags- och arbetsställeregistret 

Inkomst- och förmögenhetsregistret 

Utbildningsregistret 

Registret över nyckelkoder 

Fastighetstaxeringsregistret 

Register vid Centralnämnden för fastighetsdata 

När uppgiftslämnarna besvarat frågorna på blanketterna 
insändes de till kommunernas FoB-kontor. I enlighet med 
FoB-lagen inrättades ett lokalt FoB-kontor i varje kommun. 
Vid FoB-kontoren har blankettmaterialet granskats och komp
letterats. FoB-kontoren har via drygt 500 PCn konfigurerade 
som terminaler och kopplade till datanätet registrerat uppgifter
na i SCB:s centrala dator. I en central bearbetning genomgick 
materialet både maskinella och manuella kontroll- och rätt
ningsrutiner. Yrkes- och utbildningsuppgifterna har så långt 
det är möjligt kodats maskinellt. De uppgifter som inte gick 
att koda maskinellt genomgick en manuell kodningsrutin. 

Efter sambearbetning med tidigare uppräknade dataregis
ter och genomgången central bearbetning framställdes sedan 
de register som utgör grunden för resultatredovisningen. 

post förtryckta personblanketter ut till alla personer födda 
1974 eller tidigare som var kyrkobokförda i landet. För att 
underlätta för uppgiftslämnarna förtrycktes på personblanket
ten uppgift om yrke från FoB 85, utbildning enligt SCB:s 
utbildningsregister och hushållets sammansättning enligt re
gistret över totalbefolkningen (RTB). På blanketten fanns 
frågor om sysselsättning, utbildning, hushållets sammansätt
ning och bostaden. Ägare av enbostadshus besvarade även 
frågor om huset. Motsvarande frågor om huset besvarades av 
ägare av flerbostadshus på fastighetsblanketten. Båda blanket
terna finns som bilaga 4 respektive 5 i denna publikation. 
Kompletterande uppgifter hämtades från ett antal i FoB-lagen 
uppräknade register 

Uppgifter 

Namn, personnummer, utdelnings- och postadress, samhö
righetsbeteckning, kyrkobokföringsort och fastighet, civil
stånd, medborgarskap, födelseland och år för senaste in
vandring 

Sysselsättning, yrkesställning och arbetsställenummer 

Företagets namn och form, antalet arbetsställen, arbetsstäl
lenas namn, storlek, sektortillhörighet, belägenhet och nä
ringsgrenskod 

Inkomst 

Utbildning 

Fastigheters områdestillhörighet 

Fastigheters tätortstillhörighet 

Koordinater för fastigheter 

Resultaten för avsnitten befolkning (BE) och bostäder, boen
de och hushåll (BO) producerades under perioden september
december 1991. 

I denna publikation redovisas översiktliga uppgifter om 
hushåll. 

En sammanställning över innehållet i de olika redovisnings
formerna i FoB 90 ges i del 1 av denna publikationsserie. 
Statistiken beskrivs både till innehåll, form och regional nivå. 
De papperstabeller som framställs finns tillgängliga centralt 
på SCB i Örebro mot kopieringsavgift samt hos respektive 
kommun, länsstyrelse och landsting. Statistik på delområdes
nivå kan endast erhållas via respektive kommun. 

Mot avgift hjälper SCB gärna till att ta fram uppgifter ur det 
omfattande FoB-materialet som lagras i databaser. 
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Så redovisas FoB-statistiken 
Presentation of 1990 Census Statistics 

Översikt 
Redovisningen av FoB-statistik har ändrats grundligt i FoB 90. 
Statistiken har huvudsakligen producerats i SCB:s statistiska 
databaser, där användaren sedan själv kan hämta de uppgifter 
som önskas, när de behövs. Det innebär att det tidigare mycket 
stora antalet råtabeller på papper till stor del ersätts av matriser 
i databaserna. SCB tillhandahåller även en programvara, PC-
AXIS, för vidare bearbetning av statistiken i den egna person
datorn (PC). Fördelarna är bl a en betydligt snabbare produk
tion av resultaten, samtidigt som användaren på ett smidigt 
sätt själv kan bearbeta statistiken och skräddarsy den efter de 
egna behoven. Detta innebär inte att alla råtabeller på papper 
slopats. Ett begränsat antal tabeller av grundläggande karak
tär produceras fortfarande på papper. 

Redovisningsprogrammet delas fortfarande in i ett allmänt 
program, ett program för kommunerna och ett publicerings
program. Det allmänna programmet består av råtabeller och 
matriser i databaserna med enskild tätort som lägsta redovis
ningsnivå. De flesta tabeller och matriser redovisas dock med 
kommun som den lägsta regionala nivån. Tabellerna och 
matriserna framställs som allmän information och kan utnytt
jas av huvudkonsumenterna utan kostnad. Samtliga tabeller 
och matriser i kommunernas program har delområden (NYKO) 
inom kommun som lägsta geografiska nivå och är i sin helhet 
uppdragsfinansierat och endast tillgängligt efter beställning 
av respektive kommun. Publiceringsprogrammet omfattar 
sedvanlig dokumentation av räkningens resultat i form av 
SOS-böcker. 

De statistiska databaserna 
Regionalstatistiska databasen (RSDB) 
RSDB är ett system för lagring, hantering och distribution av 
regionalt fördelad statistisk information. I denna databas 
finns material från det allmänna programmet. Statistiken är 
lagrad i form av matriser med ett visst variabelinnehåll. 
Materialet är aggregerat till en viss lägsta regional nivå. 
Variablerna i varje matris kan valfritt grupperas till en tabell 
efter användarens önskemål. Tabellen kan sedan tas ut på 
papper eller som fil på diskett hos SCB för leverans per post 
eller överföras via telenätet till den egna persondatorn. 

I RSDB finns även material från tidigare folkräkningar. 
Förutom FoB-statistik finns ett stort material tillgängligt från 
andra statistikgrenar på SCB. 

Delområdesstatistisk databas (DSDB) 
I DSDB lagras delområdesmatriser som ingår i kommunernas 
program. Statistik på delområdesnivå är endast tillgänglig för 
kommuner som beställer programmet. Liksom i RSDB kan 
användaren skapa sina egna tabeller i en dialog med databasen. 
Delområdena kan grupperas till större områden efter behov. 

Åtkomst till databaserna 
Båda databaserna kan nås via terminal eller PC med kommuni
kationsutrustning som modem eller DATEX-anslutning. De 
kan också nås via Kommundatas KOMNET och DAFAs 
DAFANET. Det finns tre olika sätt att göra uttag från databa
serna: uttag av fasta tabeller, uttag med hjälp av frågor och 
svar (dialoguttag) samt uttag med hjälp av kommandon. De 
fasta tabellerna har ett i förväg bestämt innehåll och utseende. 
Användaren behöver endast besvara frågor om nummer för 
önskad tabell, önskat regionalt område samt hur tabellen ska 
tas ut. Vid dialoguttag måste användaren själv ange vilka 
variabler som ska ingå i förspalt och överspalt samt vilka 
klassvärden och indelningar för variablerna som ska gälla. 
Kommandouttag slutligen är till för den vane databasanvän
daren som istället för att svara på frågor från databasen, anger 
speciella kommandon för att få ut önskad tabell. 

Anslutning till databaserna 
Huvudanvändarna av detaljerad FoB-statistik, dvs kommu
ner, länsstyrelser och landsting samt vissa statliga myndighe
ter, erbjuds fram till den 1 juli 1994, kostnadsfri anslutning till 
den regionalstatistiska databasen (RSDB), där den övervägande 
delen av statistiken i allmänna programmet kommer att lagras. 
Den fria anslutningen innebär att användaren endast behöver 
betala kostnaderna för telekommunikationen själv. Utnyttjan
det av FoB 90-material i databasen för bearbetningarna i 
SCB:s stordator är gratis. Handböcker och viss utbildning 
tillhandahålls också gratis. Dessutom har huvudanvändarna 
tillgång till övrigt material i RSDB fram till samma datum mot 
uttagsavgift men utan att behöva betala abonnemangsavgifter. 

Övriga användare erbjuds att utnyttja RSDB mot avgift. 
F.n. är avgiften 1 500 kr/år och då ingår handböcker och två 
utbildningsdagar. Till detta kommer sedan även en rörlig 
kostnad för varje session i databasen. Intresserade kan vända 
sig till SCB i Stockholm telefon 08-783 40 40 eller 783 40 50. 

PC-AXIS 
En förutsättning för att kunna byta distributionsteknik för 
resultatredovisningen är att den övervägande delen av använ
darna kan förväntas ha tillgång till persondatorer med kom
munikationsutrustning. Detta är nu uppfyllt i och med att drygt 
500 persondatorer har inköpts och använts av kommunerna i 
datainsamlingsskedet av räkningen. För att understödja det 
nya sättet att distribuera statistik har SCB tagit fram en 
programvara för PC-bearbetningar av datamatriser. Program
met kallas PC-AXIS och kan erhållas efter hänvändelse till 
SCB. SCB har även tagit fram en standard för datamatriser till 
persondatorer. 

PC-AXIS arbetar med rullgardinsmenyer från vilka man 
väljer vad man vill göra. Programmet håller reda på vilka 
matriser som finns tillgängliga på hårddisken eller disketten 
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och håller även reda på vilka variabler och klassvärden som 
finns i respektive matris. Programmet kan utföra beräkningar 
eller skifta variabelordning i tabellen. PC-AXIS kan även 
aggregera matriser dvs slå ihop t ex matriser på kommunnivå 
till en länsmatris. I PC-AXIS kan även grupperingsregister 
användas för både regionala nivåer som NYKO eller för 
variabler av typen ålder, näringsgren och yrke. I programmet 
finns även möjligheter till grafisk presentation av materialet 
t ex i form av befolkningspyramider. PC-AXIS kan exportera 
matriser till flera andra kalkyl- eller ordbehandlingsprogram. 
Det finns givetvis en manual till programmet som ger en 
detaljerad vägledning i användningen. 

PC-AXIS fungerar på IBM PS/2-maskineroch kompatibler. 
Det är en fördel om maskinen har en 386-processor med 
relativt stor hårddisk eftersom matriserna många gånger är 
stora och snabbt fyller upp mindre hårddiskar. 

Indelning i ämnesgrupper 
Indelningen i ämnesgrupper har ändrats i FoB 90 jämfört med 
tidigare räkningar. Ändringarna är en anpassning till databa
sernas redovisning. Följande ämnesgrupper finns i FoB 90: 

Befolkning (folkmängd och boende i bostadshushåll) 

BE Omfattar motsvarigheten till B-tabeller (befolk
ning) i FoB 85. Här ingår individtabeller som 
inte innehåller sysselsättning, yrke, inkomst 
eller utbildning 

Bostäder och boende (lägenheter och hushåll) 

BO Omfattar motsvarigheten till H- och L-tabeller 
(hushåll och lägenheter) i FoB 85. Här ingår 
även F-matriser (familj) 

Arbetsmarknad (förvärvsarbetande natt- och dagbefolkning 
samt pendling) 

AM Omfattar motsvarigheten till EN, ED och P-ta-
bellerna (natt- och dagbefolkning samt pend
ling) i FoB 85 

Utbildning 

UT Innehåller redovisningen av utbildningsvariab-

len. Utbildning har inte ingått i FoB sedan 1970 

Inkomst 

IF Omfattar motsvarigheten till I-tabellerna (in
komst) i FoB 85 

Sammanfattningstabeller för ämnesområdena 

SAM Sammanfattningstabeller på papper. Tabellerna 
är gemensamma för allmänna programmet och 
kommunernas program 

Inom ämnesgrupperna har de fasta tabellerna i databaserna 
markerats med ett F efter ämnesbeteckningen t ex BOF. 
Tabeller på papper har samma beteckning för ämnesområde 
och föregås av ordet Tabell t ex Tabell BE UTV 1 som alltså 
är en utvecklingstabell (tidsserie 1975-1990) inom ämnesom
rådet befolkning. 

Allmänna programmet 
Redovisningsnivåer 
I allmänna programmet är redovisningsnivåema i de flesta fall 
kommun, län, storstadsområde totalt och del av storstadsom
råden samt hela riket. I kommunernas program är redovis
ningsnivån delområden eller grupperingar av delområden. 
Inom alla ämnesområden finns även någon eller några tabel
ler/matriser som redovisar enskilda tätorter och glesbygd 
inom kommun. Av integritetsskäl kommer vi inte att redovisa 
uppgifter för enskilda tätorter med mindre än 500 invånare i 
databasmaterialet. Tätorter med mindre än 500 invånare slås 
ihop till "Övriga tätorter inom kommunen". Uppgifter om de 
mindre tätorterna finns i sammandrag i SAM-tabellerna. 

Under 1990 har en ny tätortsavgränsning genomförts vid 
SCB med delvis ny teknik. För att bestämma vilka områden 
som har minst 200 invånare och därmed definieras som tätort 
har befolkningen 31 december 1990 använts. Det betyder att 
det i FoB 90, som avser befolkningen 1 november 1990, även 
kan finnas tätorter med något färre än 200 invånare. Den 
närmast föregående tätortsavgränsningen genomfördes i sam
band med FoB 80. 

Distribution av tabeller! matriser 
SCB skickar gratis tabellerna på papper till följande grupper 
som får tabeller för "sina" områden: 

- Kommuner får tätort/glesbygd för egna kommunen 
- Länsstyrelser och landsting får tätort/glesbygd- och kom

muntabeller samt länsvisa tabeller för egna länet 
- Vissa kommunalförbund får motsvarande tabeller för sitt 

område 
- Vissa centrala myndigheter får tabeller för sitt verksamhets

område 

De som får tabeller på papper utan kostnad kan även ansluta 
sig till SCB:s databaser utan avgift. Övriga intresserade kan 
erhålla papperstabeller mot kopieringskostnaden. Användare 
som önskar göra egna uttag ur databasen kan anslutas mot en 
årlig abonnemangsavgift. Till detta kommer även en rörlig 
kostnad för varje session i databasen. 

Produktionsplan 
I den första omgången producerades BE- och BO-tabeller/ 
matriser. Denna produktion skedde mellan september och 
december 1991 successivt i den ordning som de lokala FoB-
kontoren avslutade sitt arbete. De AM-tabeller/matriser som 
inte innehåller yrke eller socioekonomisk indelning (SEI) 
producerades våren 1992 och resterande material för AM samt 
UT och IF tas fram under hösten 1992. 
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Kommunernas program 
Fr o m FoB 60 produceras ett särskilt redovisningsprogram 
innehållande FoB-statistik för delområden (NYKO) inom 
kommunerna. Delområden är områden som avgränsats av 
kommunerna själva. Samma indelning i ämnesområden och 
produktionstider som gäller för allmänna programmet tilläm
pas även för kommunernas program. Även uppläggningen i 
stort med ett fåtal papperstabeller och en övervägande del 
matriser för databaserna tillämpas. Datamaterialet lagras i 
DSDB. Beställare av detta material är normalt endast respek
tive kommun eller efter särskild överenskommelse t ex ett 
landsting. 

Uppdragsbeställningar 
Utöver den ordinarie redovisningen är det även möjligt att 
tillgodose andra önskemål om FoB-statistik genom specialbe
ställningar av olika slag. 

Beställningar kan t ex avse uppgifter som saknas i den 
ordinarie produktionen såsom andra klassindelningar eller 
andra kombinationer av variabler. En beställning kan även 
avse en annan geografisk indelning eller en kartografisk 
redovisning. Ytterligare möjligheter finns genom att kombinera 
resultat från tidigare räkningar t ex för flödesstudier och 
liknande. 

Publiceringsprogrammet 
I serien Sveriges Officiella Statistik (SOS) planeras följande 
publikationer på riks-, läns- och kommunnivå från FoB 90. 

1. Råtabeller och databaser utkom våren 1992 
2. Folkmängd och samboende sommaren 1992 
3. Lägenheter sommaren 1992 
4. Hushåll sommaren 1992 

(denna publikation) 
5. Förvärvsarbetande och yrke vintern 1993 
6. Inkomst och utbildning vintern 1993 
7. Uppläggning och genomförande vintern 1993 

Ytterligare information 
Ytterligare upplysningar om resultaten från FoB 90 kan 
erhållas från FoB 90-projektet och regionalstatistiska kansliet 
vid SCB i Örebro med telefon 019-17 60 00 (vx) eller under 
postadress 701 89 Örebro. 
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Annan hushållsstatistik 
Other statistics on household 

Det är endast vid folk- och bostadsräkningarna, d v s sedan 
1960 vart femte år, som det finns rikstäckande hushållsstatistik. 
Däremot finns det ett antal undersökningar där uppgifter om 
hushållens boendeförhållanden förekommer. 

Undersökningen av levnadsförhållandena i samhället 
(ULF) startade 1974 och baseras huvudsakligen på besöksinter
vjuer av svenska folket. Mellan 13 000 - 14 000 personer 
intervjuas under en två-årsperiod och undersökningen omfat
tar bl a uppgifter om ekonomi, boende och sociala relationer. 
I rapportserien Levnadsförhållanden som ingår i Sveriges 
officiella statistik (SOS) har ca 70 publikationer utkommit. 
Bland de senast utgivna rapporterna återfinns: 
Nr 51 Ojämlikheten i Sverige 
Nr 66 Offer för vålds- och egendomsbrott 1978 - 1989 
Nr 67 Vuxna studiedeltagande 1975 - 1989 
Nr 70 Mer eller mindre arbete? - Löntagarnas arbetstids

önskemål 
Bostads- och hy resundersökningen (BHU) ger årlig informa
tion om hyror och hyresförändringar. Fr o m 1985 omfattar 
undersökningen vart annat år ett urval av hela rikets bostads

bestånd med undantag av småhus på jordbruksfastigheter. 
Redovisningen omfattar såväl lägenhets- som hushållsdata. 
Publiceringen sker i statistiska meddelanden, serie Bo. 

Vidare utkommer årligen Bostads- och byggnadsstatistisk 
årsbok, där grundfakta om bostäder, byggande och boende i 
Sverige redovisas. 

Inkomstfördelningsundersökningen (HINK) är en årlig 
urvalsundersökning som belyser inkomstfördelningen för in
divider och familjeenheter. Publiceringen sker i Statistiska 
meddelanden, serie Be. 

Hushållens utgifter (HUT 1988) ger information om 
privat konsumtion av varor och tjänster fördelad på olika 
grupper av hushåll. Nästa undersökning avser år 1992 och 
beräknas publiceras 1994. 

Dessutom utges tidningen Välfärdsbulletinen som analy
serar välfärden och dess fördelning. 
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Kvalitet och jämförbarhet 
Quality comments 

Folk- och bostadsräkningarna har till syfte att ur olika aspekter 
beskriva samhället vid räkningstillfället och genom jämförel
ser med tidigare räkningar belysa samhällets utveckling i 
vissa avseenden. 

För att redovisa utvecklingen korrekt krävs att de definitio
ner och klassifieringsprinciper mm som används är oförändra
de och att undersökningsmetodiken är densamma i räkningar
na. Dessa krav kommer ibland i konflikt med kravet att varje 
folk- och bostadsräkning ska ge en så bra bild som möjligt av 
samhället just vid räkningstidpunkten. Det är nödvändigt att 
definitioner och metoder anpassas till samhällsutvecklingen. 
Detta medför att det uppstår vissa svårigheter när FoB-data 
speciellt på detaljerad nivå ska jämföras över tiden. 

Syftet med detta avsnitt är att peka på några förhållanden 
som är av betydelse vid jämförelser mellan FoB 90 och 
tidigare räkningar, framför allt FoB 85. 

Kontrollundersökningar 
Syftet med folk- och bostadsräkningarna är bl a att tillgodose 
samhällsplaneringens behov av statistisk information om 
befolkning och bostäder på skilda regionala nivåer. Detta har 
lett till att FoB genomförs som en totalundersökning. De 
insamlings- och bearbetningsmetoder som därvid kan använ
das, bl a av tids- och resursmässiga skäl, medför att resultaten 
från en FoB, liksom för övrigt statistiska undersökningar i 
allmänhet, kan vara behäftade med vissa fel. Genom en rad 
kvalitetskontrollerande och kvalitetsförbättrande åtgärder 
såsom utbildning, granskning, komplettering, kontroll av 
kodningen, maskinell felsökning etc försöker man reducera 
felen, men det är inte praktiskt möjligt att helt eliminera dem. 

För både producenten och användare av statistik är det 
viktigt att få en uppfattning om felens storlek och effekt. 
Statistikproducenten är dessutom intresserad av att analysera 

hur felen uppkommer för att därigenom så långt som möjligt 
kunna undvika dem i en kommande räkning. I syfte att mäta 
och analysera felen har därför kontrollundersökningar, även 
kallade evalveringsundersökningar, genomförts i anslutning 
till alla folk-och bostadsräkningar sedan 1960.1 dessa insamla
des för ett urval av befolkningen vissa uppgifter motsvarande 
de som insamlats i FoB. Vid kontrollundersökningarna tilläm
pades dock noggrannare mät- och bearbetningsmetoder än 
vad som är möjligt att använda i en FoB. Avvikelsen mellan 
kontrollundersökningens resultat och motsvarande FoB-resul-
tat användes sedan för att skatta felen i FoB. 

Evalveringsprogrammet i FoB 90 (EU 90) omfattar en s k 
innehållsstudie. Innehållsstudien syftar till att analysera storle
ken på felen och vilken effekt dessa har på undersöknings
resultaten. Studien utnyttjar novemberurvalet 1990 till Ar
betskraftsundersökningen (AKU), som är ett slumpmässigt 
urval av personer i åldern 16-74 år. Urvalet omfattar ca 17 000 
personer. De variabler som ingår i evalveringsstudien är 
sysselsättning, yrke, utbildning, antal boende i bostadshus
håll, antal barn 0-15 år i bostadshushåll, hushållstyp 1, hustyp, 
bostadens upplåtelseform samt för enbostadshus byggnadsår 
och värmesystem. 

Brister i jämförbarhet mellan olika folk- och bostadsräk
ningar som beror på kvalitetsskillnader kan bedömas genom 
ovan nämnda studier. Däremot ger inte studierna underlag för 
att utvärdera brister i jämförbarhet som har sin grund i 
definitionsändringar, ändrade klassificeringsprinciper, under
sökningsmetodik etc. 

Resultat från EU 90 
Följande tabeller visar andel rätt klassificerade och relativa 
nettofel för variablerna antal boende i bostadshushåll, antal 
barn 0-15 år i bostadshushåll, hushållstyp 1 och upplåtelse
form. 
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Andel rätt klassificerade svarar mot antalet som har klassifi
cerats rätt ( d v s lika enligt EU 90 och FoB 90) uttryckt i 
procent av antal enligt FoB 90. Relativt nettofel har beräknats 
på följande sätt: 

Relativt nettofel = 100 (FoB 90 - EU 90) / FoB 90 
d v s differensen mellan FoB 90 och EU 90 uttryckt i procent 
av antal enligt FoB 90. 

Den slumpmässiga osäkerheten kan skattas med hjälp av 
osäkerhetstal (anges i tabellerna ovan inom parantes). Om 
man kan bortse från de systematiska felen (orsakade av t ex 
bortfall i EU 90) gäller att t ex nettofelet med ca 95 procent 
konfidens (säkerhet) täcks av intervallet: 

Nettofel +/- osäkerhetstal 

Totalt har 93,9 procent (± 0,5%) av bostadshushållen i FoB 90 
klassificerats rätt med avseende på antal boende. Nettofelen 
visar att antalet 1-, 2-, 3- och 4-personshushåll underskattas. 
För 5+ personhushåll kan man inte avgöra om nettofelet 
skiljer sig från 0. Störst är underskattningen för en- och 
tvåpersonshushåll. Underskattningen av tvåpersonshushåll 

beror främst på att en del hushåll som i FoB 90 har klassifice
rats som enpersonshushåll enligt EU 90 borde tillhöra två-
personshushållen. Trots detta underskattas antal enpersonshus
håll. Underskattningen av enpersonshushåll i FoB 90 beror 
främst på bortfallet i FoB 90. Andelen personer som varken 
tillhör bostadshushåll eller kollektiva hushåll, dvs personer 
som är skrivna på fastigheten eller församlingen eller saknar 
känt hemvist, uppgick 1990 till 4,1 procent. Motsvarande 
siffra 1985 var 1,5 procent. EU 90 indikerar att en stor andel 
av dessa personer utgör enpersonshushåll. Ca 118 000 en
personshushåll saknas i FoB 90. 

Totalt har 97,4 procent (± 0,4 %) av bostadshushållen i 
FoB 90 klassificerats rätt med avseende på antal barn. Hushåll 
med tre eller flera barn underskattas ganska kraftigt, ca 21 
procents underskattning. Hushåll utan barn harden antalsmäs-
sigt största underskattningen, klassen underskattas med ca 
130 000 hushåll i FoB 90. Till stor del förklaras underskatt
ningarna av bortfallet i FoB 90. 

Totalt har 93,9 procent (±0,5 %)av bostadshushållen klas
sificerats rätt i FoB 90 med avseende på variabeln hushållstyp 1 
med de sammanslagningar av klasser som har gjorts. I klas
serna "ensamboende man" och "ensamboende kvinna" har ca 
9 procent klassats fel i FoB 90. Merparten av dessa felklassade 
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ska enligt EU 90 tillhöra klassen "sammanboende utan barn". 
Nettofelet visar att klassen "ensamstående med barn" under
skattas ganska kraftigt, med ca 20 procent, dock är klassen 
ganska liten. Andelen felklassificerade hushåll i FoB 90 är 
störst för kategorin "övriga hushåll", ca 42 procent. 

För variabeln upplåtelseform är evalveringspopulationen 
bebodda bostadslägenheter med minst en person i åldern 
16-74 år den 1 november 1990. 

Totalt har 95,6 procent (+ 0,5 %) av de bebodda bostads
lägenheterna klassificerats rätt med avseende på variabeln 
upplåtelseform, med de sammanslagningar av klasser som 
gjorts. 

Andelen felklassificerade hushåll är störst för kategorin 
"övriga hushåll", ca 32 procent. Huvuddelen av dessa ska 
enligt EU 90 tillhöra klassen "hyresrätt". 

Nettofelet visar att klassen "hyresrätt" underskattas med ca 
11 procent, vilket till stor del förklaras av att bortfallshushållen 
är koncentrerade till denna klass, ca 100 000 bortfallshushåll 
har enligt EU 90 upplåtelseformen hyresrätt. 

Indelningar 
Indelningsändringar 
Jämförelser på regional nivå störs i vissa fall av ändringar i 
indelningen i administrativa områden. I Folk- och bostadräk
ningen 1975, del 1:3 finns på sidorna 236-246 en jämförelse 
mellan "kommunblocksindelningen i FoB 70 jämförd med 
kommunblocksindelningen i FoB 65 och kommunindelningen 
i FoB 75". I samma publikation finns på sidorna 247-267 en 
jämförelse mellan "kommuner i FoB 60, 70 och 75 enligt 
regional indelning 1976-01-01". Ändringar i kommunindel
ningen mellan FoB 75 och FoB 80 finns i bilaga 4 i Folk- och 
bostadsräkningen 1980, del 1. Förändringarna mellan FoB 80 
och FoB 85 finns i bilaga 3 i Folk-och bostadräkningen 1985, 
del 1. Mellan FoB 85 och FoB 90 finns däremot inga ändringar 
i den kommunala indelningen. 

Storstadsområden 
Indelningen i storstadsområden och delar av storstadsom
råden är oförändrad. 

Tätort/glesbygd 
SCB har utfört en avgränsning av landets tätorter under 1990. 
Antalet tätorter uppgår till 1 843 st. Sedan närmast föregående 
avgränsning, som gjordes 1980, har 83 tätorter tillkommit 
medan 60 har upphört att vara tätorter. Av de som upphört har 
14 vuxit samman med en annan tätort, medan 46 har minskat 
invånarantalet till färre än 200 personer. Befolkningsuppgif
terna som avgör om en avgränsad ort ska räknas som tätort 
eller ej avser 31 december 1990. Uppgifterna i FoB 90 avser 
1 november 1990 vilket innebär att en tätort enligt FoB kan ha 
färre än 200 invånare. Definitionen av tätortsbegreppet har 
varit oförändrat sedan 1960. En fullständig förteckning över 
1990 års tätorter med koder finns i Meddelande i samord
ningsfrågor (MiS) 1991:5. I bilagor till detta MiS redovisas 
bl a förändringarna i tätortsbeståndet jämfört med 1980. 
Meddelandet kan beställas från SCB:sförlag,tel019-17 68 00. 

Folkmängd och boende 
Folkmängdsuppgifter 
Uppgifter om folkmängd är framställda på samma sätt som i 
FoB 85. De avser förhållandena 1 november 1990. Vid en 
jämförelse med FoB 80 bör beaktas att folkmängden avsåg 15 
september 1980. I FoB 90 har boendet anpassats till ett mer 
faktiskt förhållande än vad som kan återges i folkbokföringen. 
Personer som på sin blankett uppgett att de bor på t ex 
ålderdomshem eller liknande i samma kommun som man är 
kyrkobokförd, redovisas i statistiken som boende på ålderdoms
hemmet. Förutsättningen är dock att den faktiska "bostaden" 
ligger i kyrkobokföringskommunen. I Stockholms län gäller 
att den faktiska "bostaden" och bostaden enl igt folkbokföringen 
båda finns i länet. 

Uppgifter om bostäder och hushåll 
Bostäder och hushåll 
I FoB 90 har uppgifter om fastigheter och hushåll samlats in 
på samma sätt som i FoB 75 och FoB 85. Bostadsuppgifter har 
lämnats på två blanketter. Fastighetsägarna har lämnat uppgifter 
om flerbostadshus och hyrda enbostadshus på fastighetsblan
ketten medan ägare av ett enbostadshus har lämnat motsvarande 
uppgifter på personblanketten. I FoB 80 samlades fastighets
uppgifter in genom en samordning med den allmänna fastighets
taxeringen 1981 (AFT 81). Detta medförde en försämring av 
kvaliteten på uppgifterna. Detta bör beaktas vid jämförelser 
över tiden. 

Hiss 
I FoB 85 ställdes frågan om hur många lägenheter som kunde 
nås med hiss men inte vilka. 1 FoB 85 var det därför inte 
möjligt att redovisa vilka hushåll som hade tillgång till hiss. 
I FoB 90 ställdes frågan så att varje hushåll fick svara om det 
hade tillgång till hiss på samma våningsplan som bostaden. 
Uppgift om hiss är därför inte direkt jämförbara i de två 
räkningarna. 

Hushållstyp 
För att underlätta jämförelser mellan olika kategorier av 
hushåll har en klassificering gjorts i sju olika hushållstyper 
som finns redovisade i bilaga 3 i denna publikation. Jämfört 
med FoB 85 har vissa ändringar gjorts i klassindelningarna i 
de olika typerna. I flera typer redovisas i FoB 90 även barn 16-
17 år. Ändringarna är gjorda så att jämförbarhet finns genom 
att några klasser antingen slås ihop eller tas bort. 

Andringar av variabler i FoB 90 
Ny variabel i FoB 90: 

- Antal våningsplan i flerbostadshus 

Följande variabler fanns i FoB 85 men saknas i FoB 90: 

- W C 
- Använda bränslen i egen panna 
- Kvalitetsgrupp 
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Definitioner 
Definitions 

Boende 
Som boende i en lägenhet och därmed i ett bostadshushåll 
räknas: 

- personer som den 1 november 1990 var kyrkobokförda på 
samma kamerala fastighet och som bodde i samma lägenhet. 

- personer som inte var kyrkobokförda på samma fastighet 
men som på personblanketten uppgett att de bodde i samma 
lägenhet och var kyrkobokförda i samma kommun ("faktiskt 
boende"). För Stockholms län gällde kravet att personerna 
uppgett att de bodde i samma lägenhet och var kyrkobokförda 
i Stockholms län. Bosättningen skulle vara stadigvarande för 
att denna regel skulle få tillämpas. 

Bostadshushåll 
Med bostadshushåll avses den person eller grupp av personer 
som den 1 november 1990 var kyrkobokförda i kommunen 
och som bodde i samma bostadslägenhet. I bostadshushållet 
inräknas även kyrkobokförda inneboende och hushållsmed
lemmar som tillfälligt befann sig i annan kommun, t ex på 
grund av studier eller värnpliktstjänstgöring, men fortfarande 
var kyrkobokförda i hushållet. 

För Stockholms län gällde kravet att personerna uppgett att 
de bodde i samma lägenhet och var kyrkobokförda i Stock
holms län. Bosättningen skulle vara stadigvarande för att 
denna regel skulle få tillämpas. 

Bostadslägenhet 
Som bostadslägenhet räknas: 

- bostad med eget kök eller kokvrå 
- annan bostad med egen ingång från avskild förstuga, trapp

hus eller liknande 

Två lägenheter som står i direkt förbindelse med varandra och 
bebos av endast ett hushåll räknas som en bostadslägenhet. 
Om samma hushåll bor i båda lägenheterna i ett tvåbostadshus 
räknas dessa som en enda bostadslägenhet. 
Med bostadslägenhet avses bostad för enskilt hushåll. Hit hör 
sålunda lägenheter i villor, hyreshus, pensionärshem, 
servicehus osv. Även lägenheter för enskilda hushåll inom 
anstalter, affärs- och industribyggnader m m ingår. Lägenhe
ter som uteslutande används till annat än bostad, t ex kontor, 
läkarmottagning, hotell o d räknas inte som bostadslägenheter. 
En bostadslägenhet omfattar i allmänhet kök eller kokvrå och 
ett eller flera rum. Det finns dock även bostadslägenheter som 
består av endast kök och bostadslägenheter som innehåller ett 
eller flera rum men saknar både kök och kokvrå. 

I ett hus kan finnas en eller flera bostadslägenheter. Avgräns-
ningen mellan olika lägenheter i huset avgörs i regel med hjälp 
av definitionen på bostadslägenhet 

Som bostadslägenheter räknas inte: 

- fritidshus, sommarvillor, kolonistugor o dyl, som inte an
vänds som stadigvarande bostad med kyrkobokförd boende 

- före detta permanenta bostäder inom jordbruk, skogsbruk 
eller liknande, som numera uteslutande används som fritids
bostäder 

- övergivna bostäder, det vill säga i regel dåligt underhållna 
och obebodda bostäder som inte längre kommer att användas 
som stadigvarande bostad. 

Som bostadslägenheter räknas inte heller kollektiva bostäder 
(specialbostäder), som vanligen består av ett antal rum grup
perade kring en gemensam korridor och med vissa andra 
gemensamma utrymmen såsom dagrum, kök o d. Som exem
pel på kollektiva bostäder kan nämnas ålderdomshem, ung
domshotell, vissa personalbostäder och vissa studentbostäder. 

Byggnadsperiod 
Anger tidsperioden då huset ursprungligen blev färdigt för 
inflyttning. De byggnadsperioder som används i FoB 90 
framgår av t ex personblankettens fråga 11 (Bilaga 4). 

Familj 
En familj består antingen av ett sammanboende par (oavsett 
civilstånd) med eller utan hemmavarande barn (även adop
tiv-, foster- och styvbarn) i åldern 0-17 år eller ensamstående 
föräldrar med hemmavarande barn i åldern 0-17 år. 

En ensamstående förälder under 18 år bildar, även om hon/ 
han bor hos sina föräldrar, tillsammans med sitt eller sina barn 
alltid en separat familj. 

Avgränsningen av en familj görs inom ett hushåll. Detta 
innebär att alla personer som ingår i en och samma familj 
måste bo i samma lägenhet. 

Hiss 
Uppgift om hiss lämnas för två- och flerbostadshus. På 
personblanketten frågades om hushållet har tillgång till hiss 
på samma våningsplan som bostaden. 
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Hushåll 
Med bostadshushåll avses den person eller grupp av personer 
som den 1 november 1990 var kyrkobokförda i kommunen 
och som bodde i samma bostadslägenhet. I bostadshushållet 
inräknas även kyrkobokförda inneboende och hushållsmed
lemmar som tillfälligt befann sig i annan kommun, t ex på 
grund av studier eller värnpliktstjänstgöring, men fortfarande 
var kyrkobokförda i hushållet. 

För Stockholms län gällde kravet att personerna uppgett att 
de bodde i samma lägenhet och var kyrkobokförda i Stock
holms län. Bosättningen skulle vara stadigvarande för att 
denna regel skulle få tillämpas. 

Hushållskvot 
Anger den procentuella andelen av folkmängden i en viss 
köns-, ålders- och civilståndsgrupp som utgörs av referensper
soner. Kvoten anger därmed populärt uttryckt den andel 
personer som har egen lägenhet inom gruppen ifråga. Den 
används som ett mått på hushållsbildningen i gruppen. 

Hushållsstorlek 
Avser antalet boende i bostadshushållet och inkluderar t ex 
inneboende som är kyrkobokförda i kommunen (i Stockholms 
län kyrkobokförda i länet). 

Hushållsställning 
Personer i bostadshushållet redovisas efter hushållsställning 
utifrån de uppgifter om hushållets sammansättning som läm
nats på personblanketten. 

GS = gift eller sambo 
B = barn, oavsett ålder, till någon i hushållet 
A = ensamstående eller annan boende 

Till kategorien ensamstående/annan boende räknas förutom 
ensamstående även alla boende som inte är GS eller B, t ex 
anhörig till GS eller inneboende. Personer boende i kollektiv
hushåll och andra privata hushåll har samtliga räknats som 
annan boende. 

Hushållstillhörighet 
Befolkningen delas upp i följande grupper efter hushållstill
hörighet: 

- bostadshushåll 
- kollektivhushåll 
- andra privata hushåll 

Med bostadshushåll avses den person eller grupp av personer 
som den 1 november 1990 var kyrkobokförda i kommunen (i 
Stockholms län kyrkobokförda i länet) och som bodde i 
samma bostadslägenhet. Inneboende och hushållsmedlemmar 
som tillfälligt befann sig på annan ort, t ex på grund av 
värnpliktstjänstgöring räknas också till bostadshushållet. Perso

ner som tillfälligt bodde i lägenheten och som inte var 
kyrkobokförda i kommunen (i Stockholms län kyrkobokförda 
i länet), ingår däremot inte i bostadshushållet. 

Till gruppen kollektivhushåll räknas de personer som inte 
bor i en bostadslägenhet. 

Andra privata hushåll är en restgrupp. Hit räknas personer 
som är på församlingen eller fastigheten skrivna samt de utan 
känt hemvist. 

Hushållstyp 
Hushållstyp används som en sammanfattande beteckning på 
en klassificering av hushållen i olika kategorier beroende på 
sammansättningen. Typindelningen används för att dela upp 
hushållen dels efter olika egenskaper som barnhushåll och 
invandrarhushåll, dels efter olika ålderskategorier som ung
domshushåll och äldrehushåll. Klassificeringen görs på hus
hållsnivå och alla individer i ett hushåll får samma typkod. En 
förteckning över de sju hushållstyperna finns i bilaga 3. 

Hustyp 
Som enbostads-, tvåbostads- respektive flerbostadshus räknas 
hus som inrymmer en, två respektive tre eller flera bostadslä
genheter och i vilka minst hälften av ytan upptas av bostads
lägenheter. 

Om båda lägenheterna i ett tvåbostadshus bebos av ett och 
samma hushåll anses de tillsammans utgöra en enda bostadslä
genhet (=enbostadshus). Finns kök i båda lägenheterna inräknas 
det ena i antalet rum. 

Med icke-bostadshus avses hus som till mer än hälften 
upptas av annat än bostadslägenheter t ex kontor, hotell och 
butiker. 

Småhus är den sammanfattande benämningen på en- och 
tvåbostadshus. Med övriga hus avses flerbostadshus och icke
bostadshus. 

Hög utrymmesstandard 
Mer än ett rum per boende, kök och ett rum oräknat. 

Lägenhetstyp 
Med lägenhetstyp avses i FoB 90 antalet rum i bostadslägen
heten. I tidigare FoB användes uttrycket lägenhetsstorlek. 
Med rum avses ett utrymme om minst 6 kvadratmeter med 
direkt dagsljus genom fönster. Som rum räknas inte kök, 
kokvrå eller matvrå. I sluttningshus räknas t ex gillestuga som 
rum om någon yttervägg har full höjd ovan mark. 

Referensperson 
Begreppet referensperson har skapats bl a för beräkning av 
hushållskvoter. Referensperson avser den person som på 
personblanketten uppgetts vara GS, dvs gift eller sambo. I 
redovisningen av hushåll har den äldste bland GS valts till 
referensperson. I hushåll utan GS har den äldste personen i 
hushållet valts till referensperson. 
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Regional indelning 
Redovisningen för nyckelkodområde, församling, kommun, 
län och storstadsområde avser indelningen 1991-01-01. Stor
stadsområdenas omfattning och indelning i områdesdelar 
framgår av bilaga 2. Avgränsningen av tätorter avser 1990-12-
31. 

Rumsenheter (RE) 
Som rumsenhet räknas såväl rum som kök. 

Sammanboende/ej sammanboende 
Som sammanboende par räknas alla som på personblanketten 
uppgett sig vara sammanboende oavsett om de är gifta eller ej. 
Paret måste dessutom bo i samma lägenhet för att räknas som 
sammanboende. Sammanboende med samma kön ingår inte 
i redovisningen. 

Trångbodda hushåll (norm 2) 
Ett hushåll räknas som trångbott om antalet boende i lägenhe
ten överstiger två per rum, kök och ett rum oräknade. Enper-
sonshushåll räknas inte som trångbodda. 

Tätort 
En gemensam nordisk tätortsdefinition fastställdes vid det 
nordiska chefsstatistikermötet 1960. Definitionen på tätorter 
(tätbebyggt område) som tillämpats sedan 1960 har följande 
lydelse: 

Som tätbebyggt område räknas alla hussamlingar med 
minst 200 invånare, såvida avståndet mellan husen normalt 
icke överstiger 200 meter. Avståndet kan dock tillåtas över
stiga 200 meter, när det gäller hussamlingar inom en större orts 
influensområde. A andra sidan bör maxmigränsen mellan 
husen sättas lägre än 200 meter, där bebyggelsens karaktär så 
påkallar, nämligen då i små tätorter ingen tydlig tätortskärna 
(centrum, city) framträder och i de fall, då gränsen mellan 
tätort och landsbygd är diffus, med andra ord då bebyggelsen 
i tätorten icke framstår som avsevärt tätare än inom övriga 
närliggande bebyggda områden. 

Upplåtelseform 
De olika formerna för innehav av bostadslägenhet redovisas 
i följande grupper: 

- Äger huset: En person i hushållet är ägare till huset.Två eller 
fler personer som tillsammans äger och bebor ett enbostadshus 
räknas även hit. 

- Bostadsrätt: Den nyttjanderätt som bostadsrättsföreningen 
upplåtit till medlem. 

- Delägare/andelsrätt: Avser flerfamiljshus som ägs och bebos 
av flera ägare. 

- Hyresrätt: Avser omöblerad lägenhet. 

- Hyr i andra hand: Hushållet förfogar över lägenheten på 
grund av avtal med annan person än husägaren. 

- Annat avtal: T ex tjänstebostad. 

Ålder 
Redovisningen efter ålder avser födelseår. Således omfattar 
gruppen 0-4 år personer födda 1986-1990, gruppen 5-9 år 
personer födda 1981-1985 osv oberoende av vederbörandes 
födelsedatum. Barn födda efter den 1 november 1990 ingår ej 
i populationen. 

Ägarkategori 
Lägenheterna har grupperats efter följande kategori av fastig
hetsägare: 

- Staten 
Statlig myndighet, affärsdrivande verk eller institution, även 
universitet, högskola eller annan statlig undervisningsanstalt. 
Hit räknas också aktiebolag som helt eller huvudsakligen ägs 
av staten. 

- Kommun 
Borgerlig primärkommun, kommunalförbund och landsting. 
Hit räknas även kyrklig förvaltning, församlingar, pastorat 
och andra kyrkliga samfälligheter (frikyrkoförsamlingar in
går i gruppen annan ägare). Även aktiebolag helt eller huvudsak
ligen ägda av kommunen räknas hit, dock inte allmännyttiga 
bostadsföretag. 

- Allmännyttigt bostadsföretag 
Bolag, föreningar och stiftelser som av länsbostadsnämnden, 
tidigare även av bostadsstyrelsen, erkänts som allmännyttiga 
bostadsföretag enligt bostadsfinansieringsförordningen eller 
enligt kungörelser om tertiärlån till flerfamiljshus eller om 
bostadslån. 

- Bostadsrättsförening 
Föreningar som bildats enligt 1930 års lag om bostadsrätts
föreningar. Hit räknas även bostadsföreningar. (En ändring 
jämfört med FoB 80 och tidigare). 

- Enskild person 
Hit räknas även dödsbon och familjestiftelser. 

- Annan ägare 
Fastighetsföreningar, fastighetsbolag, andra bolag och stiftelser 
m m som inte kan hänföras till någon av ovanstående katego
rier. 
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Resultat från FoB 90 
Presentation of statistics on household 

Antal hushåll och antal boende per hushåll 
Det fanns ca 3,83 miljoner hushåll i Sverige 1 november 1990. 
Det är en ökning med ca 160 000 hushåll jämfört med 1985, 
d v s en ökning med i genomsnitt 32 000 hushåll per år mellan 
1985 och 1990. 

Den genomsnittliga hushållsstorleken var 2,1 personer per 
hushåll. Tabell 1 visar utvecklingen 1960 - 1990 av antalet 
hushåll och medelantalet boende per hushåll. 

Tabell 1 
Antal bostadshushåll i 1000-tal samt medelantal 
boende per hushåll 1960-1990 

Antalet hushåll har ökat med 48 procent mellan 1960 och 
1990. Sveriges folkmängd ökade undersamma tid med endast 
15 procent. Befolkningsökningen förklarar alltså endast till en 
viss del varför antalet hushåll har ökat så markant. 

Den genomsnittliga hushållsstorleken (medelantal boende 
per hushåll) har under tidsperioden 1960 - 1990 minskat från 
2,8 till 2,1 personer per hushåll. Det är således utvecklingen 
mot allt färre personer per hushåll som till allra största delen 
förklarar ökningen av antalet hushåll. 

Tabell 2 visar hur hushållen fördelas efter antal boende 
1960 - 1990. 

Antalet enpersonshushåll har nära nog tredubblats sedan 
1960 och andelen fördubblats under samma tid. 1990 var 40 
procent av hushållen enpersonshushåll. 
Av den vuxna befolkningen, d v s personer som är 18 år och 
äldre, bor dock ca 75 procent i flerpersonershushåll. Andelen 
tvåpersonershushåll ökade t o m 1975 men har därefter varit 
konstant. Andelen hushåll med tre personer eller fler har 
kontinuerligt minskat; från 53 procent 1960 till 29 procent 
1990. 

Diagram 1 visar att andelen enpersonshushåll skiljer sig åt 
mellan könen och mellan olika åldersgrupper. 

Tabell 2 
Hushåll efter antal boende 1960-1990 
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Diagram 1 
Boende i bostadshushåll 18 år och äldre fördelade efter kön, ålder och hushållsstorlek 

I åldrarna 18-44 år är en större andel män än kvinnor ensambo
ende. I åldrarna över 65 år är förhållandet det omvända. Av 
personer 80 år och äldre bor 75 procent av kvinnorna i 
enpersonshushåll medan motsvarande andel för männen är 38 
procent. Skillnaden kan dels förklaras- med att en kvinna i 
genomsnitt blir sex år äldre än en man, dels med att kvinnan 
som regel är ett par år yngre än mannen i ett äktenskap. 
Kvinnorna överlever därför sina män i tre fall av fyra. 

Diagram 2 visar att andelen enpersonshushåll varierar 
mellan kommunerna. Störst är andelen i storstadskommunerna. 
I Stockholm, Göteborg och Malmö består vartannat hushåll av 
en boende. 

Diagram 2 
Kommuner med störst respektive minst andel 
enpersonshushåll 1990 

Kommuner med stor inflyttning av ungdomar har stor andel 
enpersonshushåll. Också kommuner med stor utflyttning un
der lång tid har många enpersonshushåll eftersom de därmed 
fått en åldersfördelning med liten andel unga och medelålders 
människor och stor andel äldre. 

I kommuner med liten andel enpersonshushåll består 
bostadsbeståndet till stor del av småhus. 

Det finns flera förklaringar till varför antalet enpersonshus
håll har ökat så kraftigt under de senaste decennierna. En orsak 
är att enpersonshushåll är vanligare bland äldre personer. 
Eftersom andelen personer 65 år och äldre ökade från 12 
procent till nästan 18 procent mellan 1960 och 1990 ökade till 
följd av detta också andelen enpersonshushåll. 

En annan förklaring är att det 1960 sannolikt fanns många 
potentiella hushåll, d v s personer som efterfrågade eget 
boende men inte hade möjlighet att bilda egna hushåll, främst 
p g a brist på bostäder. Potentiella hushåll är främst vuxna barn 
som bor hos föräldrarna men även t ex far- och morföräldrar 
som bor hos sina barn eller personer som bor inneboende. Det 
omfattande bostadsbyggandet av flerbostadshus när det s k 
miljonprogrammet genomfördes under sextio- och sjuttiotalen 
möjliggjorde en stark ökning av hushållsbildningen. Följden 
blev fler och mindre hushåll. 

Diagram 3 visar att andelen personer 20-29 år som bor kvar 
hos föräldrarna var avsevärt lägre 1990 än 1960. 
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Diagram 3 
Personer i åldrarna 20-24 år och 25-29 år som bor 
hos sina föräldrar, 1960-1990 

Diagram 4 
Kommuner med störst respektive minst andel 
ungdomar 20-24 år boende hos föräldrarna 

1990 bodde 38 procent av männen och 22 procent av kvin
norna i åldern 20-24 år kvar hos föräldrarna. Av diagram 3 
framgår att kvinnor flyttar hemifrån tidigare än män. 

Diagram 4 visar att andelen ungdomar 20-24 år som bor hos 
föräldrarna varierar mellan olika kommuner. Ungdomar bor 
kvar längre hos föräldrarna i förortskommuner till storstäder 
med ett bostadsbestånd som präglas av stor andel stora 
enbostadshus och stor andel hushåll med hög utrymmes-
standard. Dessa kommuner har också en låg andel små lägen
heter (2 rk och mindre), vilket kan göra det svårare för 
ungdomar att bilda egna hushåll i den egna kommunen. 
Dessutom är det bostadsbrist i storstadsområdena. 

Kommuner med liten andel ungdomar boende i föräldrahem
met har ett bostadsbestånd med stor andel flerbostadshus och, 
i flera fall, större andel små lägenheter och större andel 
lägenheter byggda 1961 - 1975 än riksgenomsnittet. Flera av 
dessa kommuner hade 1990 dessutom god tillgång till bostä
der. 

Man kan anta att en del av de ungdomar som 1990 bodde 
hos föräldrarna skulle välja ett eget boende om omständighe
terna på bostadsmarknaden medgav detta, d v s de utgör 
potentiella hushåll. 

Utvecklingen mot en större andel små hushåll har därför 
förutsättningar att fortsätta. 

Olika typer av hushåll 
Barnhushåll 
Med barnhushåll menas här hushåll med barn 0-15 år. Antalet 
barnhushåll uppgick 1990 till ca 919 000. Det är en minskning 
med ca 27 000 hushåll jämfört med 1985. Medelantalet barn 
per barnhushåll var 1,72, vilket är något mer än 1985. 

Tabell 3 visar utvecklingen av antalet barn per hushåll 
1960 - 1990. 
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Tabell 3 
Bostadshushåll efter antal barn i åldern 0-15 år, andel hushåll med barn, antal barn samt medelantalet 
barn/barnhushåll 1960-1990 

Andelen hushåll med barn minskade kraftigt mellan I960 och 
1990. Antalet hushåll med barn minskade med nästan 10 
procent under perioden medan antalet hushåll utan barn ökade 
med ca 85 procent. Till stor del förklaras denna ökning av att 
antalet enpersonshushåll ökat kraftigt under perioden. 

Som diagram 5 visar är barnhushåll betydligt vanligare i 
vissa kommuner än i andra. 

Diagram 5 
Kommuner med störst respektive minst andel hus
håll med barn 0-15 år 

Andelen hushåll med barn är stor i kommuner där bostadsbe
ståndet till stor del består av småhus. Bamhushåll är mindre 
vanligt i de tre storstadskommunerna och i andra kommuner 
där bostadsbeståndet till största delen består av flerbostads-
hus. 

Tabell 4 visar barnhushållen fördelade efter ensamstående 
med barn och sammanboende med barn. 

Tabell 4 
Bostadshushåll med barn 0-15 år efter ensamstå
ende med barn och sammanboende med barn 
1975-1990 
Antal och andel av totala antalet barnhushåll 

Antalet hushåll som består av ensamstående med barn har ökat 
med drygt 25 procent mellan 1975 och 1990 medan antalet 
hushåll som består av sammanboende med barn har minskat 
med ca 16 procent under samma period. Andelen bamhushåll 
bestående av ensamstående med barn har under åren 1975 till 
1990 ökat från 10 till 14 procent medan andelen bamhushåll 
med sammanboende med bam har minskat från 88 till 83 
procent. 

Diagram 6 visar att andelen bamhushåll bestående av 
ensamstående föräldrar med bam är vanligast i storstadskom
munerna och i en del förortskommuner till dessa. 
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Diagram 6 
Kommuner med störst respektive minst andel barn-
hushåll bestående av ensamstående med barn 0-15 
år 

Aldrehushåll 
Med äldrehushåll avses här hushåll med minst en person 65 år 
eller äldre. Hushåll med enbart personer 65 år eller äldre utgör 
en delmängd av äldrehushållen. Tabell 5 visar att andelen 
äldrehushåll stadigt har ökat mellan 1970 och 1990. 

Tabell 5 
Bostadshushåll med personer 65 år och äldre 
1970-1990 
Antal och andel av totala antalet hushåll 

Antalet hushåll med minst en person 65 år och äldre har ökat 
med 35 procent sedan 1970. Störst var ökningen mellan 1970 
och 1975 då antalet äldrehushåll ökade med 11 procent. 
Ökningen av antalet hushåll bestående av enbart personer 65 
år och äldre var 72 procent mellan 1970 och 1990. Ökningen 
var även där störst mellan 1970 och 1975, då antalet ökade 
med 21 procent. Sedan 1975 har ökningstakten kontinuerligt 
avtagit för båda typerna av äldrehushåll. 

Diagram 7 visar kommunerna med störst respektive minst 
andel äldrehushåll. 

Diagram 7 
Kommuner med störst respektive minst andel per
soner 65 år och äldre 

Stor andel äldrehushåll har främst många små kommuner i 
Norrland medan främst förortskommuner till Stockholm har 
liten andel äldrehushåll 

Invandrarhushåll 
Med invandrarhushåll avses här hushåll med minst en person 
16- år född utomlands. 

Tabell 6 visar att både antalet invandrarhushåll och antalet 
hushåll med minst en utländsk medborgare kontinuerligt har 
ökat sedan 1975. 

Tabell 6 
Bostadshushåll med utrikes födda och utländska 
medborgare 1975 -1990 
Antal och andel av totala antalet hushåll 

Antalet invandrarhushåll har ökat med 45 procent sedan 1975 
medan antalet hushåll med minst en utländsk medborgare 
ökade med 33 procent under samma period. Mellan 1985 och 
1990 ökade antalet hushåll med minst en utländsk medborgare 
med 21 procent medan det knappast var någon ökning alls 
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mellan 1980 och 1985. Ökningstakten för antalet invandrar
hushåll har varierat mindre kraftigt under perioden. 

Diagram 8 visar att andelen invandrarhushåll är störst i 
Haparanda och Övertorneå som båda ligger i Norrbottens län 
nära gränsen till Finland samt i en del av Stockholms förorts
kommuner. 

Diagram 8 
Kommuner med störst respektive minst andel hus-
håll med minst en person född utomlands 

Hushållens utrymmesnivå 
Med trångbodda hushåll avses här hushåll som är trångbodda 
enligt norm 2, dvs hushåll med fler än två boende per rum, kök 
och ett rum oräknat. Enpersonshushåll räknas aldrig som 
trångbodda enligt norm 2. Med hög utrymmesstandard avses 
hushåll med mer än ett rum per boende, kök och ett rum 
oräknat. 

Tabell 7 visar utvecklingen av hushållens utrymmesnivå 
1960 - 1990. 

Hushållens utrymmesnivå har ökat kraftigt sedan 1960. Då 
var ungefär en tredjedel av hushållen trångbodda. 1990 var 
andelen 2 procent. Det motsvarar en minskning av antalet 
trångbodda hushåll med ca 90 procent. Följdriktigt har ande
len hushåll med hög utrymmesstandard ökat kraftigt under 
samma period. 1960 hade endast ca 9 procent av hushållen hög 
utrymmesstandard medan drygt en tredjedel av hushållen 
hade hög utrymmesstandard 1990. Antalet hushåll med hög 
utrymmesstandard ökade med nästan 500 procent under pe
rioden. 

I FoB 90-publikationen del 3: Lägenheter (SOS), framgår 
i tabell 3, att de större lägenheterna har blivit fler och de små 
lägenheterna färre sedan 1960. Det är framför allt lägenheter 
i småhus som har blivit större. Hälften av småhusen har hög 
utrymmesstandard medan endast en femtedel av lägenheterna 
i flerbostadshus har det. 

Tabell 7 

Trångbodda hushåll och hushåll med hög utrym-
messtandard 1960 -1990 
Antal och andel av totala antalet hushåll 

* Uppgifter om hushåll med hög utrymmesstandard finns ej 1975. 

Utvecklingen mot ett bostadsbestånd bestående av allt 
färre små lägenheter har pågått parallellt med att hushållen 
blivit allt mindre. 

Tabell 8 redovisar utrymmesnivå för olika typer av hus
håll. 

Tabell 8 
Trångboddhet och hög utrymmesstandard för 
olika hushållstyper 1990 
Antal och andel av totala antalet hushåll i respek-
tive grupp 

Barnhushåll: Hushåll med minst ett barn 0-15 år 
Ungdomshushåll : Referenspersonen 16-24 år 
Yngre medelåldershushåll: Referenspersonen 25—44år 
Äldre medelåldershushåll: Referenspersonen 45-64 år 
Äldrehushåll: Referenspersonen 65-år 
Invandrarhushåll: Hushåll med minsten person 16-år född utomlands 



29 

Trångbodda hushåll är vanligast bland barn- och invandrar
hushåll. Äldrehushållen har lägst andel trångbodda hushåll. 
Nästan hälften av de äldre medelåldershushållen har bostäder 
med hög utrymmesstandard, medan motsvarande andel för 
ungdomshushållen är ca 15 procent. 

Diagram 9 visar kommunerna med störst andel trångbodda 
hushåll. 

Diagram 9 
Kommuner med störst andel trångbodda hushåll 

Observera att skalan avviker från övriga kommuntabeller. 

Diagram 9 visar att åtta kommuner i Stockholms län finns med 
bland kommuner med störst andel trångbodda hushåll. Fyra av 
dessa kommuner; Botkyrka, Stockholm, Södertälje och Solna 
är bland de tio kommuner som har minsta andel lägenheter i 
småhus. 

Diagram 10 visar kommunerna med störst andel hushåll 
med hög utrymmesstandard. Flera av dessa kommuner har 
stor andel stora enbostadshus. 

Diagram 10 
Kommuner med störst andel hushåll med hög utrym
messtandard 

Diagram 11 visar hur bostadshushåll av olika storlekar förde
lar sig på olika lägenhetstyper. 

Diagram 11 
Bostadshushåll efter antal boende och lägenhets
typ 1990 

63 procent av enpersonshushållen bor i bostäder med 2 rk eller 
mindre medan 5 procent bor i bostäder med 5 rk eller större. 
Av hushållen med fler än 3 boende bor 56 procent i bostäder 
med 5 rk eller större medan knappt 2 procent bor i 2 rk eller 
mindre. 

Diagrammen 12 och 13 visar hur fördelningen av hushåll 
av olika storlek på lägenhetstyp skiljer sig mellan småhus och 
flerbostadshus 
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Diagram 12 
Bostadshushåll efter antal boende och lägenhets-
typ i småhus 1990 

Av ensamboende i småhus bor mer än 40 procent i 4 rk eller 
större. Motsvarande andel för ensamboende i flerbostadshus 
är 5 procent. Av hushåll i småhus med fler än 4 boende bor ca 
75 procent i 5rk eller större. Motsvarande andel för hushåll i 
flerbostadshus med fler än 4 boende är 25 procent. 

Hustyp 
Tabell 9 visar att antalet hushåll som bor i småhus har ökat med 
53 procent och antalet hushåll i flerbostadshus med 44 procent 
sedan 1960. 

Tabell 9 
Bostadshushåll efter hustyp 1960 -1990 
Antal och andel av totala antalet hushåll 

Med flerbostadshus avses här övriga hus. 

Diagram 13 
Bostadshushåll efter antal boende och lägenhets-
typ i flerbostadshus 1990 

Andelsmässigt skiljer sig fördelningen på småhus och 
flerbostadshus inte så mycket mellan åren. Något större andel 
av hushållen bor i småhus 1990 jämfört med 1960. 

Tabell 10 redovisar fördelning på småhus och flerbostads
hus för olika typer av hushåll. 

Nästan 70 procent av barnhushållen bor i småhus. Trots 
detta är trångboddhet något mera vanligt för barnhushållen än 
för flera av de andra hushållstyperna. Detta beror på att 
barnhushållen i genomsnitt har fler boende per hushåll än de 
andra hushållstyperna. 

Tabell 10 
Olika hushållstyper efter hustyp 1990 
Antal och andel av totala antalet hushåll i respek-
tive grupp 

* Definition av hushållstyperna, se sid 28. 
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Upplåtelseform 
Tabell 11 redovisar hur hushållen förfogade över sina bostä
der under åren 1960- 1990. 

Tabell 11 
Bostadshushåll efter upplåtelseform, 1960 -1990 
Antal och andel av totala antalet hushåll 

Sedan 1960 har det blivit vanligare att äga sin bostad eller att 
inneha bostadsrätt. En mindre andel av hushållen hyr sin 
lägenhet 1990 jämfört med 1970. 

Tabell 12 
Olika hushållstyper efter upplåtelseform, 1990 
Antal och andel av totala antalet hushåll i respektive grupp 

* Definition av hushållstyperna se sid 28. 

Andelen hushåll som äger sin bostad är störst för barnhushållen. 
Tabell 10 (sidan 30) visar att ca 70 procent av barnhushållen 
bor i småhus. Den vanligaste upplåtelseformen för småhus är 

*) Upplåtelseformen hyresrätt ingick i kategorin övriga i FoB 60 och FoB 65 

Tabell 12 redovisar upplåtelseform för bostaden för olika 
typer av hushåll. 

äganderätt. För ungdomshushållen är det vanligast att hyra sin 
bostad. Tabell 10 visar också att drygt 80 procent av ungdoms
hushållen bor i flerbostadshus. 
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Tabellöversikt 

List of tables 

Hela riket, glesbygd, summa tätort, summa storstadsområden, de tre storstads-
områdena 
The whole country, sparsely populated areas, total of densely populated areas, total of 
metropolitan areas, the three metropolitan areas 

Tabell 1 Population: Hela befolkningen 
sid 34 Fördelning: Kön och ålder i kombination med hushållstillhörighet, hushållsställning och 

hushållskvoter 
Population: The whole population 
Distribution: Sex and age distributed by household status, relationsship to reference member 

household ratios 

Tabell 2 Population: Hela befolkningen 
sid 48 Fördelning: Hustyp, ägarkategori, byggnadsperiod, lägenhetstyp, trångboddhet, hög ut

rymmesstandard och upplåtelseform i kombination med ålder 
Population: The whole population 
Distribution: Type of building, type of ownership, period of construction, size of dwelling, 

overcrowding, households with spacious dwellings and tenure status distributed 
by age of the population 

Tabell 3 Population: Bostadshushåll 
sid 69 Fördelning: Hustyp, hushållsstorlek, och antal barn i olika åldrar i kombination med lägen

hetstyp, upplåtelseform, antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög 
utrymmesstandard 

Population: Dwelling households 
Distribution: Type of building, size of household and number of children in various ages 

distributed by size of dwelling, tenure status, number of occupants, number of 
rooms, overcrowding and households with spacious dwellings 

Tabell 4 Population: Bostadshushåll 
sid 90 Fördelning: Hustyp, hushållsstorlek, och lägenhetstyp i kombination med byggnadsperiod 

och upplåtelseform 
Population: Dwelling households 
Distribution: Type of building, size of household and size of dwelling distributed by period 

of construction and tenure status 

Tabell 5 Population: Bostadshushåll 
sid 111 Fördelning: Hustyp, hushållsstorlek och antal barn 0-15 år i kombination med lägenhetstyp, 

upplåtelseform, antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög ut
rymmesstandard 

Population: Dwelling households 
Distribution: Type of building, size of household and number of children 0-15 years distri

buted by size of dwelling, tenure status, number of occupants, number of 
rooms, overcrowding and households with spacious dwellings 

Tabell 6 Population: Bostadshushåll med minst en person 60- år 
sid 132 Fördelning: Hushållsstorlek och de boendes ålder i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 

upplåtelseform och tillgång till hiss 
Population: Dwelling households with at least one person 60- years 
Distribution: Size of household and age of the members of the household distributed by type 

of building, size of dwelling, tenure status and possibility of use of elevator 
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Tabell 7: Population: Bostadshushåll 
sid 146 Fördelning: Hushållstyp i kombination med hustyp, lägenhetstyp, upplåtelseform och antal 

rumsenheter per 100 boende 
Population: Dwelling households 
Distribution: Type of household distributed by type of building, size of dwelling, tenure 

status and number of rooms per 100 occupants 

Tabell 8: Population: Bostadshushåll 
sid 160 Fördelning: Hushållstyp I och V i kombination med hushållstyp II, III och IV 

Population: Dwelling households 
Distribution: Type of household I and V distributed by type of household II, III and IV 

Tabell 9 Population: Bostadshushåll 
sid 174 Fördelning: Upplåtelseform i kombination med ägarkategori, hustyp och lägenhetstyp 

Popukation: Dwelling households 
Distribution: Tenure status distributed by type of ownership, type of building and size of 

dwelling 

Tabell 10 Population: Bostadshushåll med minst en person 16- år född utomlands 
sid 181 Fördelning: Hustyp, hushållsstorlek, och antal barn i olika åldrar i kombination med lägen

hetstyp, upplåtelseform, antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög 
utrymmesstandard 

Population: Dwelling households with at least one person 16- years foreign-born 
Distribution: Type of building, size of household and number of children in various ages 

distributed by size of dwelling, tenure status, number of occupants, number of 
rooms, overcrowding and households with spacious dwellings 

Kommuner, län, riket 
Municipalities, counties, the whole country 

Tabell 11 Population: Bostadshushåll 
sid 202 Fördelning: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, 

lägenhetstyp, upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och hög 
utrymmesstandard 

Population: Dwelling households 
Distribution: Size of household, type of building and number of children 0-15 years 

distributed by type of building, size of dwelling, tenure status, number of 
occupants, degree of crowding, overcrowding and households with spacious 
dwellings 

Tabell 12 Population: Bostadshushåll 
sid 305 Fördelning: Sammanboende i kombination med hushåll efter antal barn i olika åldrar 

Population: Dwelling households 
Distribution: Marriage!consensual union distributed by households by number of children in 

various ages 

Utvecklings- Population: Bostadshushåll 1975, 1980, 1985 och 1990 
tabell 
sid 325 Fördelning: Hushåll efter storlek, antal barn, boendetäthet och trångboddhet 

Population: Dwelling households 1975,1980,1985 and 1990 
Distribution: Dwelling households distributed by size of household, number of children, 

degree of crowding and overcrowding 



34 TABELL 1 

Sid 1 

POPULATION: Hela befolkningen 

FÖRDELNING: Kön och ålder i kombination med hushallstillhörighet, hushållsställning 
och hushållskvoter (= andelen referenspersoner (i procent) i respektive grupp) 
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TABELL 1 

Sid 2 

POPULATION: Hela befolkningen 

FÖRDELNING: Kön och ålder i kombination med hushållstillhörighet, hushållsställning 
och hushållskvoter (= andelen referenspersoner (i procent) i respektive grupp) 



36 TABELL 1 

Sid 3 

POPULATION: Hela befolkningen 

FÖRDELNING: Kön och ålder i kombination ned hushållstillhörighet, hushällsställning 
och hushållskvoter (= andelen referenspersoner(i procent) i respektive grupp) 
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TABELL 1 

Sid 4 

POPULATION: Hela befolkningen 

FÖRDELNING: Kön och ålder i kombination med hushållstillhörighet, hushållsställning 
och hushållskvoter (= andelen referenspersoner(i procent) i respektive grupp) 



38 TABELL 1 

Sid 5 

POPULATION: Hela befolkningen 

FÖRDELNING: Kön och ålder i kombination ned hushållstillhörighet, hushållsställning 
och hushållskvoter (= andelen referenspersoner(i procent) i respektive grupp) 
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TABELL 1 

Sid 6 

POPULATION: Hela befolkningen 

FÖRDELNING: Kön och ålder i kombination med hushållstillhörighet, hushållsställning 
och hushållskvoter ( = andelen referenspersoner(i procent) i respektive grupp) 



40 TABELL 1 

Sid 7 

POPULATION: Hela befolkningen 

FÖRDELNING: Kön och ålder i kombination aed hushallstillhörighet, hushållsställning 
och hushållskvoter (= andelen referenspersoner(i procent) i respektive grupp) 
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TABELL 1 

Sid 8 

POPULATION: Hela befolkningen 

FÖRDELNING: Kön och ålder i kombination «ed hushållstillhörighet, hushållsställning 
och hushållskvoter (= andelen referenspersoner(i procent) i respektive grupp) 



42 TABELL 1 

Sid 9 

POPULATION: Hela befolkningen 

FÖRDELNING: Kön och ålder i kombination med hushallstillhörighet, hushållsställning 
och hushållskvoter ( = andelen referenspersoner(i procent) i respektive grupp) 
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TABELL 1 

Sid 10 

POPULATION: Hela befolkningen 

FÖRDELNING: Kön och ålder i kombination med hushållstillhörighet, hushållsställning 
och hushållskvoter ( = andelen referenspersoner(i procent) i respektive grupp) 



44 TABELL 1 

Sid 11 

POPULATION: Hela befolkningen 

FÖRDELNING: Kön och ålder i kombination med hushallstillhörighet, hushållsställning 
och hushållskvoter (= andelen referenspersoner(i procent) i respektive grupp) 



45 

TABELL 1 

Sid 12 

POPULATION: Hela befolkningen 

FÖRDELNING: Kön och ålder i kombination med hushållstillhörighet, hushållsställning 
och hushållskvoter (= andelen referenspersoner(i procent) i respektive grupp) 



46 TABELL 1 

Sid 13 

POPULATION: Hela befolkningen 

FÖRDELNING: Kön och ålder i kombination med hushållstillhörighet, hushållsställning 
och hushållskvoter (= andelen referenspersoner(i procent) i respektive grupp) 
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TABELL 1 

Sid 14 

POPULATION: Hela befolkningen 

FÖRDELNING: Kön och ålder i kombination med hushållstillhörighet, hushållsställning 
och hushållskvoter (= andelen referenspersoner(i procent) i respektive grupp) 



48 TABELL 2 

Sid 1 

POPULATION: Hela befolkningen 

FÖRDELNING: Hustyp, ägarkategori, byggnadsperiod, lägenhetstyp, trångboddhet, 
hög utryaaesstandard och upplåtelsefora i kombination med ålder 
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TABELL 2 

Sid 2 

POPULATION: Hela befolkningen 

FÖRDELNING: Hustyp, ägarkategori, byggnadsperiod, lägenhetstyp. trångboddhet, 
hög utrymmesstanaard och upplåtelseform i kombination med ålder 



50 TABELL 2 

Sid 3 

POPULATION: Hela befolkningen 

FÖRDELNING: Hustyp, ägarkategori, byggnadsperiod, lägenhetstyp, trångboddhet, 
hög utrymmesstandard och upplåtelseform i kombination med ålder 
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TABELL 2 

Sid 4 

POPULATION: Hela befolkningen 

FÖRDELNING: Hustyp, ägarkategori, byggnadsperiod, lägenhetstyp, trångboddhet, 
hög utrymmesstandard och upplåtelseform i kombination med ålder 



52 TABELL 2 

Sid 5 

POPULATION: Hela befolkningen 

FÖRDELNING: Hustyp, ägarkategori, byggnadsperiod, lägenhetstyp, trångboddhet, 
hög utrymmesstandard och upplåtelseform i kombination med ålder 
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TABELL 2 

Sid 6 

POPULATION: Hela befolkningen 

FÖRDELNING: Hustyp, ägarkategori, byggnadsperiod, lägenhetstyp, trångboddhet, 
hög utrymmesstandard och upplåtelseform i kombination med ålder 



54 TABELL 2 

Sid 7 

POPULATION: Hela befolkningen 

FÖRDELNING: Hustyp, ägarkategori, byggnadsperiod, lägenhetstyp, trångboddhet 
hög utrymmesstandard och upplåtelseform i kombination med ålder 
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TABELL 2 

Sid 8 

POPULATION: Hela befolkningen 

FÖRDELNING: Hustyp, ägarkategori, byggnadsperiod, lägenhetstyp. trångboddhet, 
hög utrymmesstandard och upplåtelseform i kombination med ålder 



56 TABELL 2 

Sid 9 

POPULATION: Hela befolkningen 

FÖRDELNING: Hustyp, ägarkategori, byggnadsperiod, lägenhetstyp, trångboddhet, 
hög utrymmesstanaard och upplåtelseform i kombination med ålder 



57 

TABELL 2 

Sid 10 

POPULATION: Hela befolkningen 

FÖRDELNING: Hustyp, ägarkategori, byggnadsperiod, lägenhetstyp, trångboddhet, 
hög utrymmesstandard och upplåtelseform i kombination ned ålder 



58 TABELL 2 

Sid 11 

POPULATION: Hela befolkningen 

FÖRDELNING: Hustyp, ägarkategori, byggnadsperiod, lägenhetstyp, trångboddhet, 
hög utrymmesstandard och upplåtelseform i kombination med ålder 



59 

TABELL 2 

Sid 12 

POPULATION: Hela befolkningen 

FÖRDELNING: Hustyp, ägarkategori, byggnadsperiod/ lägenhetstyp, trångboddhet, 
hög utrymmesstandard och upplåtelseform i kombination med ålder 



60 TABELL 2 

Sid 13 

POPULATION: Hela befolkningen 

FÖRDELNING: Hustyp, ägarkategori, byggnadsperiod, lägenhetstyp, trångboddhet, 
hög utrymmesstandard och upplåtelseform i kombination med ålder 



61 

TABELL 2 

Sid 14 

POPULATION: Hela befolkningen 

FÖRDELNING: Hustyp, ägarkategori, byggnadsperiod, lägenhetstyp, trångboddhet, 
hög utrymmesstandard och upplåtelseform i kombination med ålder 



62 TABELL 2 

Sid 15 

POPULATION: Hela befolkningen 

FÖRDELNING: Hustyp, ägarkategori, byggnadsperiod, lägenhetstyp, trångboddhet, 
hög utrymmesstandard och upplätelsefora i kombination med ålder 



63 

TABELL 2 

Sid 16 

POPULATION: Hela befolkningen 

FÖRDELNING: Hustyp, ägarkategori, byggnadsperiod, lägenhetstyp, trångboddhet, 
hög utrymmesstandard och upplåtelseform a kombination med ålder 



64 TABELL 2 

Sid 17 

POPULATION: Hela befolkningen 

FÖRDELNING: Hustyp, ägarkategori, byggnadsperiod, lägenhetstyp. trångboddhet, 
hög utrymmesstandard och upplåtelseform i kombination med ålder 



65 

TABELL 2 

Sid 18 

POPULATION: Hela befolkningen 

FÖRDELNING: Hustyp, ägarkategori, byggnadsperiod, lägenhetstyp, trångboddhet, 
hög utrymmesstandard och upplåtelseform i kombination med ålder 



66 TABELL 2 

Sid 19 

POPULATION: Hela befolkningen 

FÖRDELNING: Hustyp, ägarkategori, byggnadsperiod, lägenhetstyp, trångboddhet, 
hög utrymmesstandard och upplätelseform i kombination med ålder 



67 

TABELL 2 

Sid 20 

POPULATION: Hela befolkningen 

FÖRDELNING: Hustyp, ägarkategori, byggnadsperiod, lägenhetstyp, trångboddhet, 
hög utrymmesstandard och upplåtelseforn i kombination med ålder 



68 TABELL 2 

Sid 21 

POPULATION: Hela befolkningen 

FÖRDELNING: Hustyp, ägarkategori, byggnadsperiod, lägenhetstyp, trångboddhet, 
hög utrymmesstandard och upplätelseform i kombination med ålder 



69 

TABELL 3 

Sid 1 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och antal barn i olika åldrar i kombination med lägenhetstyp, 

upplåtelseform, antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



70 TABELL 3 

Sid 2 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och antal barn i olika åldrar i kombination med lägenhetstyp, 

upplåtelseform, antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



71 

TABELL 3 

Sid 3 

POPULATION: Bostadshushâll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och antal barn 1 olika åldrar i kombination med lägenhetstyp, 

upplåtelseform, antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



72 TABELL 3 

Sid 4 

POPULATION: Bostadshushall 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och antal barn i olika åldrar i kombination med lägenhetstyp, 

upplåtelseform, antal boende, antal ruasenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



73 

TABELL 3 

Sid 5 

POPULATION: Bostadshushâll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och antal barn 1 olika åldrar i kombination med lägenhetstyp, 

upplåtelseform, antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



74 TABELL 3 

Sid 6 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och antal barn i olika åldrar i kombination med lägenhetstyp, 

upplåtelseform, antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



75 

TABELL 3 

Sid 7 

POPULATION : Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och antal barn i olika åldrar i kombination ned lägenhetstyp, 

upplåtelseform, antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



76 TABELL 3 

Sid 8 

POPULATION : Bostadshushall 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och antal barn i olika åldrar i kombination med lägenhetstyp, 

upplåtelseform, antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



77 

TABELL 3 

Sid 9 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och antal barn i olika åldrar i kombination ned lägenhetstyp, 

upplåtelseform, antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



78 TABELL 3 

Sid 10 

POPULATION : Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och antal barn i olika åldrar i kombination med lägenhetstyp, 

upplåtelseform, antal boende, antal ruasenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



79 

TABELL 3 

Sid 11 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och antal barn i olika åldrar i kombination med lägenhetstyp, 

upplåtelseform, antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



80 TABELL 3 

Sid 12 

POPULATION : Bostadshushall 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och antal barn i olika åldrar i kombination med lägenhetstyp, 

upplåtelseform, antal boende, antal ruasenheter, trångboddhet och hög utryaaesstandard 



81 

TABELL 3 

Sid 13 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och antal barn 1 olika åldrar i kombination med lägenhetstyp, 

upplåtelseform, antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



82 TABELL 3 

Sid 14 

POPULATION: Bostadshushâll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och antal barn i olika åldrar i kombination med lägenhetstyp, 

upplåtelseform, antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



83 

TABELL 3 

Sid 15 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och antal barn i olika åldrar i kombination ned lägenhetstyp, 

upplåtelseform, antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



84 TABELL 3 

Sid 16 

POPULATION: Bostadshushäll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och antal barn i olika åldrar i kombination med lägenhetstyp, 

upplåtelseform, antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



85 

TABELL 3 

Sid 17 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och antal barn i olika åldrar i kombination med lägenhetstyp, 

upplåtelseform, antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



86 TABELL 3 

Sid 18 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och antal barn i olika åldrar i kombination med lägenhetstyp, 

upplåtelseform, antal boende, antal ruasenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



87 

TABELL 3 

Sid 19 

POPULATION: Bostadshushâll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och antal barn i olika åldrar i kombination ned lägenhetstyp, 

upplåtelseform, antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



88 TABELL 3 

Sid 20 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och antal barn i olika åldrar i kombination med lägenhetstyp, 

upplåtelseform, antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



89 

TABELL 3 

Sid 21 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och antal barn i olika åldrar i kombination med lägenhetstyp, 

upplåtelseform, antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



90 TABELL 4 

Sid 1 

POPULATION : Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och lägenhetstyp i kombination aed byggnadsperiod och upplåtelseform 



91 

TABELL 4 

Sid 2 

POPULATION: Bostadshushâll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och lägenhetstyp i kombination med byggnadsperiod och upplätelseform 



92 TABELL 4 

Sid 3 

POPULATION: Bostadshushâll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och lägenhetstyp i kombination med byggnadsperiod och upplåtelseform 



93 

TABELL 4 

Sid 4 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och lägenhetstyp i kombination ned byggnadsperiod och upplåtelseform 



94 TABELL 4 

Sid 5 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och lägenhetstyp i kombination med byggnadsperiod och upplåtelseform 



95 

TABELL 4 

Sid 6 

POPULATION : Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och lägenhetstyp i kombination med byggnadsperiod och upplåtelseform 



96 TABELL 4 

Sid 7 

POPULATION : Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och lägenhetstyp i kombination med byggnadsperiod och upplåtelseform 



97 

TABELL 4 

Sid 8 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och lägenhetstyp i kombination med byggnadsperiod och upplåtelseform 



98 TABELL 4 

Sid 9 

POPULATION: Bostadshushall 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och lägenhetstyp i kombination med byggnadsperiod och upplåtelseform 



99 

TABELL 4 

Sid 10 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och lägenhetstyp i kombination med byggnadsperiod och upplåtelseform 



100 

TABELL 4 

Sid 11 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och lägenhetstyp i kombination med byggnadsperiod och upplåtelseform 



101 

TABELL 4 

Sid 12 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och lägenhetstyp i kombination med byggnadsperiod och upplåtelseform 



102 

TABELL 4 

Sid 13 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och lägenhetstyp i kombination med byggnadsperiod och upplåtelseform 



103 

TABELL 4 

Sid 14 

POPULATION: Bostadshushâll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och lägenhetstyp i kombination med byggnadsperiod och upplåtelseform 



104 

TABELL 4 

Sid 15 

POPULATION: Bostadshushâll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och lägenhetstyp i kombination ned byggnadsperiod och upplåtelseform 



105 

TABELL 4 

Sid 16 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och lägenhetstyp i kombination med byggnadsperiod och upplåtelseform 



106 

TABELL 4 

Sid 17 

POPULATION: Bostadshushäll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och lägenhetstyp i kombination med byggnadsperiod och upplåtelseform 



107 

TABELL 4 

Sid 18 

POPULATION: Bostadshushall 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och lägenhetstyp i kombination med byggnadsperiod och upplåtelseform 



108 

TABELL 4 

Sid 19 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och lägenhetstyp i kombination med byggnadsperiod och upplåtelseform 



109 

TABELL 4 

Sid 20 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och lägenhetstyp i kombination med byggnadsperiod och upplåtelseform 



110 

TABELL 4 
S id 21 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och lägenhetstyp i kombination med byggnadsperiod och upplåtelseform 



111 

TABELL 5 

Sid 1 

POPULATION : Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och antal barn 0-15 år i kombination med lägenhetstyp, upplåtelseform, 
antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



112 

TABELL 5 

Sid 2 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och antal barn 0-15 år i kombination med lägenhetstyp, upplåtelseform, 
antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



113 

TABELL 5 

Sid 3 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och antal barn 0-15 år i kombination med lägenhetstyp, upplåtelseform, 
antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



114 

TABELL 5 

Sid 4 

POPULATION : Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och antal barn 0-15 är 1 kombination med lägenhetstyp, upplåtelseform, 
antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



115 

TABELL 5 

Sid 5 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och antal barn 0-15 år i kombination med lägenhetstyp, upplåtelseform, 
antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



116 

TABELL 5 

Sid 6 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING : Hustyp, hushållsstorlek och antal barn 0-15 år i kombination med lägenhetstyp, upplåtelseform, 
antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



117 

TABELL 5 

Sid 7 

POPULATION : Bostadshushåll 

FÖRDELNING t Hustyp, hushållsstorlek och antal barn 0-15 år i kombination med lägenhetstyp, upplåtelseform, 
antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



118 

TABELL 5 

Sid 8 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och antal barn 0-15 år i kombination med lägenhetstyp, upplåtelseform, 
antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



119 

TABELL 5 

Sid 9 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och antal barn 0-15 år i kombination med lägenhetstyp, upplåtelseform, 
antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



120 

TABELL 5 

Sid 10 

POPULATION : Bostadshushåll 

FÖRDELNING : Hustyp, hushållsstorlek och antal barn 0-15 år i kombination med lägenhetstyp, upplåtelseform, 
antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



121 

TABELL 5 

Sid 11 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och antal barn 0-15 år i kombination med lägenhetstyp, upplåtelseform, 
antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



122 

TABELL 5 

Sid 12 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och antal barn 0-15 år i kombination aed lägenhetstyp, upplåtelseform, 
antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



123 

TABELL 5 

Sid 13 

POPULATION : Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och antal barn 0-15 år i kombination ned lägenhetstyp, upplåtelseform, 
antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



124 

TABELL 5 

Sid 14 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och antal barn 0-15 år i kombination med lägenhetstyp, upplåtelseform, 
antal boende, antal ruasenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



125 

TABELL 5 

Sid 15 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och antal barn 0-15 år i kombination med lägenhetstyp, upplåtelseform, 
antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



126 

TABELL 5 

Sid 16 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och antal barn 0-15 år i kmabination med lägenhetstyp, upplåtelseform, 
antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



127 

TABELL 5 

Sid 17 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och antal barn 0-15 år i kombination ned lägenhetstyp, upplåtelseform, 
antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



128 

TABELL 5 

Sid 18 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING : Hustyp, hushållsstorlek och antal barn 0-15 år 1 koabination med lägenhetstyp, upplåtelseform, 
antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



129 

TABELL 5 

Sid 19 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och antal barn, 0-15 år i kombination med lägenhetstyp, upplåtelseform, 
antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



130 

TABELL 5 

Sid 20 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och antal barn 0-15 år i kombination med lägenhetstyp, upplåtelseform, 
antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



131 

TABELL 5 

Sid 21 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING : Hustyp, hushållsstorlek och antal barn 0-15 år i kombination med lägenhetstyp, upplåtelseform, 
antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



132 

TABELL 6 

Sid 1 

POPULATION: Bostadshushâll med minst en person 60 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek och de boendes ålder i kombination med hustyp,lägenhetstyp, upplåtelseform 
och tillgäng till hiss 



133 

TABELL 6 

Sid 2 

POPULATION: Bostadshushâll med minst en person 60- år 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek och de boendes ålder i kombination med hustyp,lägenhetstyp, upplåtelseform 
och tillgång till hiss 



134 TABELL 6 

Sid 3 

POPULATION: Bostadshushâll med minst en person 60- år 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek och de boendes ålder i kombination med hustyp,lägenhetstyp, upplåtelseform 
och tillgång till hiss 



135 

TABELL 6 

Sid 4 

POPULATION: Bostadshushåll med minst en person 60- år 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek och de boendes ålder i kombination med hustyp,lägenhetstyp, upplåtelseform 
och tillgång till hiss 



136 

TABELL 6 

Sid 5 

POPULATION: Bostadshushâll med minst en person 60- år 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek och de boendes ålder i kombination med hustyp,lägenhetstyp, upplåtelseform 
och tillgång till hiss 



137 

TABELL 6 

Sid 6 

POPULATION: Bostadshushåll med minst en person 60- år 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek och de boendes ålder i kombination med hustyp,lägenhetstyp, upplåtelseform 
och tillgång till hiss 



138 

TABELL 6 

Sid 7 

POPULATION: Bostadshushåll med minst en person 60- år 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek och de boendes ålder i kombination med hustyp,lägenhetstyp, upplåtelseform 
och tillgång till hiss 



139 

TABELL 6 

Sid 8 

POPULATION: Bostadshushåll med minst en person 60- år 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek och de boendes ålder i kombination med hustyp,lägenhetstyp, upplåtelseform 
och tillgång till hiss 



140 

TABELL 6 

Sid 9 

POPULATION: Bostadshushâll med minst en person 60- år 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek och de boendes ålder i kombination med hustyp,lägenhetstyp, upplåtelseform 
och tillgång till hiss 



141 

TABELL 6 

Sid 10 

POPULATION: Bostadshushåll med minst en person 60- år 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek och de boendes ålder i kombination med hustyp,lägenhetstyp, upplåtelseform 
och tillgång till hiss 



142 

TABELL 6 

Sid 11 

POPULATION: Bostadshushall med minst en person 60- år 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek och de boendes ålder i kombination med hustyp,lägenhetstyp, upplåtelseform 
och tillgäng till hiss 



143 

TABELL 6 

Sid 12 

POPULATION: Bostadshushåll med minst en person 60- år 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek och de boendes ålder i kombination med hustyp,lägenhetstyp, upplåtelseform 
och tillgång till hiss 



144 

TABELL 6 

Sid 13 

POPULATION: Bostadshushåll med minst en person 60- år 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek och de boendes ålder i kombination med hustyp,lägenhetstyp, upplåtelseform 
och tillgång till hiss 



145 

TABELL 6 

Sid 14 

POPULATION: Bostadshushåll med minst en person 60- år 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek och de boendes ålder i kombination med hustyp,lägenhetstyp, upplåtelseform 
och tillgång till hiss 



146 

TABELL 7 

Sid 1 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hushållstyp i kombination med hustyp, lägenhetstyp, upplåtelseform och antal rumsenheter 
per 100 boende 



147 

TABELL 7 

Sid 2 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hushållstyp i kombination med hustyp, lägenhetstyp, upplåtelseform och antal rumsenheter 
per 100 boende 



148 

TABELL 7 

Sid 3 

POPULATION; Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hushållstyp i kombination med hustyp, lägenhetstyp, upplåtelseform och antal rumsenheter 
per 100 boende 



149 

TABELL 7 

Sid 4 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hushållstyp i kombination ned hustyp, lägenhetstyp, upplåtelseform och antal rumsenheter 
per 100 boende 



150 

TABELL 7 

Sid 5 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hushållstyp i kombination med hustyp, lägenhetstyp, upplåtelseform och antal rumsenheter 
per 100 boende 



151 

TABELL 7 

Sid 6 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hushållstyp i kombination med hustyp, lägenhetstyp, upplåtelseform och antal rumsenheter 
per 100 boende 



152 

TABELL 7 

Sid 7 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hushållstyp i kombination med hustyp, lägenhetstyp, upplåtelseform och antal rumsenheter 
per 100 boende 



153 

TABELL 7 

Sid 8 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hushållstyp i kombination med hustyp, lägenhetstyp, upplåtelseform och antal rumsenheter 
per 100 boende 



154 

TABELL 7 
S id 9 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hushållstyp i kombination med hustyp, lägenhetstyp, upplåtelseform och antal rumsenheter 
per 100 boende 



155 

TABELL 7 

Sid 10 

POPULATION : Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hushållstyp i kombination med hustyp, lägenhetstyp, upplåtelseform och antal rumsenheter 
per 100 boende 



156 

TABELL 7 

Sid 11 

POPULATION : Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hushållstyp i koabination med hustyp, lägenhetstyp, upplåtelseform och antal rumsenheter 
per 100 boende 



157 

TABELL 7 

Sid 12 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hushållstyp i kombination med hustyp, lägenhetstyp, upplåtelseform och antal rumsenheter 
per 100 boende 



158 

TABELL 7 

Sid 13 

POPULATION : Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hushållstyp i kombination med hustyp, lägenhetstyp, upplåtelseform och antal rumsenheter 
per 100 boende 



159 

TABELL 7 

Sid 14 

POPULATION : Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hushållstyp i kombination med hustyp, lägenhetstyp, upplåtelseform och antal rumsenheter 
per 100 boende 



160 

TABELL 8 

Sid 1 

POPULATION : Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hushållstyp I och V i kombination med hushållstyp II, III och IV 



161 

TABELL 8 

Sid 2 

POPULATION: Bostadshushâll 

FÖRDELNING: Hushållstyp I och V i kombination med hushållstyp II, III och IV 



162 

TABELL 8 

Sid 3 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hushållstyp I och V i kombination med hushållstyp II, III och IV 



163 

TABELL 8 

Sid 4 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hushållstyp I och V i kombination med hushållstyp II, III och IV 



164 

TABELL 8 

Sid 5 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hushållstyp I och V i kombination med hushållstyp II, III och IV 



165 

TABELL 8 

Sid 6 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hushållstyp I och V i kombination med hushållstyp II, III och IV 



166 

TABELL 8 

Sid 7 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hushållstyp I och V i kombination med hushållstyp II, III och IV 



167 

TABELL 8 

Sid 8 

POPULATION: Bostadshushâåll 

FÖRDELNING: Hushållstyp I och V i kombination med hushållstyp II, III och IV 



168 

TABELL 8 

Sid 9 

POPULATION : Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hushållstyp I och V i kombination med hushållstyp II, III och IV 



169 

TABELL 8 

Sid 10 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hushållstyp I och V 1 kombination med hushållstyp II, III och IV 



170 

TABELL 8 

Sid 11 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hushållstyp I och V i kombination aed hushållstyp II, III och IV 



171 

TABELL 8 

Sid 12 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hushållstyp I och V i kombination med hushållstyp II, III och IV 



172 TABELL 8 

Sid 13 

POPULATION : Bostadshushåll 

FÖRDELNING : Hushållstyp I och V i kombination med hushållstyp II, III och IV 



173 

TABELL 8 

Sid 14 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Hushållstyp I och V i kombination med hushållstyp II, III och IV 



174 

TABELL 9 

Sid 1 

POPULATION : Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Upplåtelseform i kombination med ägarkategori, hustyp och lägenhetstyp 



175 

TABELL 9 

Sid 2 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Upplåtelseform i kombination med ägarkategori, hustyp och lägenhetstyp 



176 

TABELL 9 

Sid 3 

POPULATION : Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Upplåtelseform i kombination med ägarkategori, hustyp och lägenhetstyp 



177 

TABELL 9 

Sid 4 

POPULATION : Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Upplåtelseform i kombination med ägarkategori, hustyp och lägenhetstyp 



178 

TABELL 9 

Sid 5 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Upplåtelseform i kombination med ägarkategori, hustyp och lägenhetstyp 



179 

TABELL 9 

Sid 6 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Upplåtelseform i kombination med ägarkategori, hustyp och lägenhetstyp 



180 

TABELL 9 

Sid 7 

POPULATION : Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Upplåtelseform i kombination med ägarkategori, hustyp och lägenhetstyp 



181 

TABELL 10 

Sid 1 

POPULATION: Bostadshushåll med minst en person 16- år född utomlands 

FÖRDELNING: Hustyp hushållsstorlek och antal barn i olika åldrar i kombination med lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



182 

TABELL 10 

Sid 2 

POPULATION: Bostadshushåll ned minst en person 16- år född utomlands 

FÖRDELNING: Hustyp hushållsstorlek och antal barn i olika åldrar i kombination med lägenhetstyp, 
upplatelseform, antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstanaard 



183 

TABELL 10 

Sid 3 

POPULATION: Bostadshushåll med minst en person 16- år född utomlands 

FÖRDELNING: Hustyp hushållsstorlek och antal barn i olika åldrar i kombination med lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



184 

TABELL 10 

Sid 4 

POPULATION: Bostadshushâll med minst en person 16- år född utomlands 

FÖRDELNING: Hustyp hushållsstorlek och antal barn i olika åldrar i kombination aed lägenhetstyp, 
upplatelseform, antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



185 

TABELL 10 

Sid 5 

POPULATION: Bostadshushåll med minst en person 16- år född utomlands 

FÖRDELNING: Hustyp hushållsstorlek och antal barn i olika åldrar i kombination med lägenhetstyp, 
upplatelseform. antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



186 TABELL 10 

Sid 6 

POPULATION: Bostadshushåll med minst en person 16- år född utomlands 

FÖRDELNING: Hustyp hushållsstorlek och antal barn i olika åldrar i kombination med lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



187 

TABELL 10 

Sid 7 

POPULATION: Bostadshushåll ned minst en person 16- år född utomlands 

FÖRDELNING: Hustyp hushållsstorlek och antal barn i olika åldrar i kombination med lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



188 

TABELL 10 

Sid 8 

POPULATION: Bostadshushall med minst en person 16- år född utomlands 

FÖRDELNING: Hustyp hushållsstorlek och antal barn i olika åldrar i kombination med lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



189 

TABELL 10 

Sid 9 

POPULATION: Bostadshushåll med minst en person 16- år född utomlands 

FÖRDELNING: Hustyp hushållsstorlek och antal barn i olika åldrar i kombination med lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



190 

TABELL 10 

Sid 10 

POPULATION: Bostadshushåll med minst en person 16- år född utomlands 

FÖRDELNING: Hustyp hushållsstorlek och antal barn i olika åldrar i kombination med lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



191 

TABELL 10 

Sid 11 

POPULATION: Bostadshushåll med minst en person 16- år född utomlands 

FÖRDELNING: Hustyp hushållsstorlek och antal barn i olika åldrar i kombination med lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



192 

TABELL 10 

Sid 12 

POPULATION: Bostadshushåll med minst en person 16- år född utomlands 

FÖRDELNING: Hustyp hushållsstorlek och antal barn i olika åldrar i kombination med lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



193 

TABELL 10 

Sid 13 

POPULATION: Bostadshushåll med minst en person 16- år född utomlands 

FÖRDELNING: Hustyp hushållsstorlek och antal barn i olika åldrar i kombination med lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



194 

TABELL 10 

Sid 14 

POPULATION: Bostadshushåll med minst en person 16- år född utomlands 

FÖRDELNING: Hustyp hushållsstorlek och antal barn i olika åldrar i kombination med lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



195 

TABELL 10 

Sid 15 

POPULATION: Bostadshushåll med minst en person 16- år född utomlands 

FÖRDELNING: Hustyp hushållsstorlek och antal barn i olika åldrar i kombination med lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



196 

TABELL 10 

Sid 16 

POPULATION: Bostadshushåll med minst en person 16- år född utomlands 

FÖRDELNING: Hustyp hushållsstorlek och antal barn i olika åldrar i kombination med lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



197 

TABELL 10 

Sid 17 

POPULATION: Bostadshushåll med minst en person 16- år född utomlands 

FÖRDELNING: Hustyp hushållsstorlek och antal barn i olika åldrar i kombination med lågenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



198 

TABELL 10 

Sid 18 

POPULATION: Bostadshushåll med minst en person 16- år född utomlands 

FÖRDELNING: Hustyp hushållsstorlek och antal barn i olika åldrar i kombination med lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



199 

TABELL 10 

Sid 19 

POPULATION: Bostadshushåll med minst en person 16- år född utomlands 

FÖRDELNING: Hustyp hushållsstorlek och antal barn i olika åldrar i kombination med lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



200 

TABELL 10 

Sid 20 

POPULATION: Bostadshushåll ned minst en person 16- år född utomlands 

FÖRDELNING: Hustyp hushållsstorlek och antal barn i olika åldrar i kombination med lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



201 

TABELL 10 

Sid 21 

POPULATION: Bostadshushåll med minst en person 16- år född utomlands 

FÖRDELNING: Hustyp hushållsstorlek och antal barn i olika åldrar i kombination med lägenhetstyp, 
upplåtelserorm, antal boende, antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



202 

TABELL 11 

Sid 1 

POPULATION : Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



203 

TABELL 11 

Sid 2 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



204 

TABELL 11 

Sid 3 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



205 

TABELL 11 

Sid 4 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



206 

TABELL 11 

Sid 5 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



207 

TABELL 11 

Sid 6 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



208 

TABELL 11 

Sid 7 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



209 

TABELL 11 

Sid 8 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING : Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



210 

TABELL 11 

Sid 9 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



211 

TABELL 11 

Sid 10 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmaesstandard 



212 

TABELL 11 

Sid 11 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



213 

TABELL 11 

Sid 12 

POPULATION : Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



214 

TABELL 11 

Sid 13 

POPULATION : Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



215 

TABELL 11 

Sid 14 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination ned hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



216 

TABELL 11 

Sid 15 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



217 

TABELL 11 

Sid 16 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



218 

TABELL 11 

Sid 17 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



219 

TABELL 11 

Sid 18 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



220 

TABELL 11 
Sid 19 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



221 

TABELL 11 

Sid 20 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



222 

TABELL 11 

Sid 21 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



223 

TABELL 11 

Sid 22 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



224 

TABELL 11 

Sid 23 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymaesstandard 



225 

TABELL 11 

Sid 24 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek) hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



226 

TABELL 11 

Sid 25 

POPULATION : Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination ned hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



227 

TABELL 11 

Sid 26 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



228 

TABELL 11 

Sid 27 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



229 

TABELL 11 

Sid 28 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



230 

TABELL 11 

Sid 29 

POPULATION : Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



231 

TABELL 11 

Sid 30 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp. 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



232 

TABELL 11 

Sid 31 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



233 

TABELL 11 

Sid 32 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



234 

TABELL 11 

Sid 33 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



235 

TABELL 11 

Sid 34 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



236 

TABELL 11 

Sid 35 

POPULATION: Bostadhushâll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0 — 15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



237 

TABELL 11 

Sid 36 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



238 

TABELL 11 

Sid 37 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



239 

TABELL 11 

Sid 38 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



240 

TABELL 11 

Sid 39 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



241 

TABELL 11 

Sid 40 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



242 

TABELL 11 

Sid 41 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymesstandard 



243 

TABELL 11 

Sid 42 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



244 

TABELL 11 

Sid 43 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



245 

TABELL 11 

Sid 44 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



246 

TABELL 11 

Sid 45 

POPULATION : Bostadhushåll 
FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 

upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



247 

TABELL 11 

Sid 46 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



248 

TABELL 11 

Sid 47 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



249 

TABELL 11 

Sid 48 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



250 

TABELL 11 

Sid 49 

POPULATION : Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



251 

TABELL 11 

Sid 50 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



252 

TABELL 11 

Sid 51 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



253 

TABELL 11 

Sid 52 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



254 

TABELL 11 

Sid 53 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



255 

TABELL 11 

Sid 54 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



256 

TABELL 11 

Sid 55 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år 1 kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



257 

TABELL 11 

Sid 56 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



258 

TABELL 11 

Sid 57 

POPULATION : Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



259 

TABELL 11 

Sid 58 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



260 

TABELL 11 

Sid 59 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



261 

TABELL 11 

Sid 60 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



262 

TABELL 11 

Sid 61 

POPULATION : Bostadhushåll 

FORDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp» 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



263 

TABELL 11 

Sid 62 

POPULATION: Bostadhushåll 

FORDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



264 

TABELL 11 

Sid 63 

POPULATION : Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



265 

TABELL 11 

Sid 64 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



266 

TABELL 11 

Sid 65 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymaesstandard 



267 

TABELL 11 

Sid 66 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



268 

TABELL 11 

Sid 67 

POPULATION : Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



269 

TABELL 11 

Sid 68 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



270 

TABELL 11 

Sid 69 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



271 

TABELL 11 

Sid 70 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



272 

TABELL 11 

Sid 71 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



273 

TABELL 11 

Sid 72 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



274 

TABELL 11 

Sid 73 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



275 

TABELL 11 

S i d 7 4 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



276 

TABELL 11 

Sid 75 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



277 

TABELL 11 

Sid 76 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



278 

TABELL 11 

Sid 77 

POPULATION: Bostadhushâll 

FÖRDELNING:. Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



279 

TABELL 11 

Sid 78 

POPULATION : Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



280 

TABELL 11 

Sid 79 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



281 

TABELL 11 

Sid 80 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



282 

TABELL 11 

Sid 81 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



283 

TABELL 11 

Sid 82 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



284 

TABELL 11 

Sid 83 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



285 

TABELL 11 

Sid 84 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



286 

TABELL 11 

Sid 85 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp. 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



287 

TABELL 11 

S i d 86 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



288 

TABELL 11 

Sid 87 

POPULATION : Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



289 

TABELL 11 

Sid 88 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



290 

TABELL 11 

Sid 89 

POPULATION : Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



291 

TABELL 11 

Sid 90 

POPULATION : Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



292 

TABELL 11 

Sid 91 

POPULATION : Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal Boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



293 

TABELL 11 

Sid 92 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



294 

TABELL 11 

Sid 93 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



295 

TABELL 11 

Sid 94 

POPULATION: Bostadhushåll 

FORDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



296 

TABELL 11 

Sid 95 

POPULATION : Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



297 

TABELL 11 

Sid 96 

POPULATION: Bostadhushåll 

FORDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



298 

TABELL 11 

Sid 97 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



299 

TABELL 11 

Sid 98 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



300 

TABELL 11 

Sid 99 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



301 
TABELL 11 

Sid 100 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



302 

TABELL 11 

Sid 101 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



303 
TABELL 11 

Sid 102 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



304 

TABELL 11 

Sid 103 

POPULATION: Bostadhushåll 

FÖRDELNING: Hushållsstorlek, hustyp och antal barn 0-15 år i kombination med hustyp, lägenhetstyp, 
upplåtelseform, antal boende, boendetäthet, trångboddhet och utrymmesstandard 



305 
TABELL 12 

Sid 1 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Sammanboende i kombination med hushåll efter antal barn i olika åldrar 



306 

TABELL 12 

Sid 2 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Sammanboende i kombination med hushåll efter antal barn i olika åldrar 



307 

TABELL 12 

Sid 3 

POPULATION : Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Sammanboende i kombination med hushåll efter antal barn i olika åldrar 



308 

TABELL 12 

Sid 4 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Sammanboende i kombination med hushåll efter antal barn i olika åldrar 



309 

TABELL 12 

Sid 5 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Sammanboende i kombination med hushåll efter antal barn i olika åldrar 



310 

TABELL 12 

Sid 6 

POPULATION-. Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Sammanboende i kombination med hushåll efter antal barn i olika åldrar 



311 

TABELL 12 

Sid 7 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Sammanboende i kombination med hushåll efter antal barn i olika åldrar 



312 

TABELL 12 

Sid 8 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Sammanboende i kombination med hushåll efter antal barn i olika åldrar 



313 

TABELL 12 

Sid 9 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Sammanboende i kombination aed hushåll efter antal barn i olika åldrar 



314 

TABELL 12 

Sid 10 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Sammanboende i kombination med hushåll efter antal barn i olika åldrar 



315 

TABELL 12 

Sid 11 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Sammanboende i kombination med hushåll efter antal barn i olika åldrar 



316 

TABELL 12 

Sid 12 

POPULATION : Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Sammanboende i kombination med hushåll efter antal barn i olika åldrar 



317 

TABELL 12 

Sid 13 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Sammanboende i kombination med hushåll efter antal barn i olika åldrar 



318 

TABELL 12 

Sid 14 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Sammanboende i kombination med hushåll efter antal barn i olika åldrar 



319 

TABELL 12 

Sid 15 

POPULATION : Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Sammanboende i kombination med hushåll efter antal barn i olika åldrar 



320 

TABELL 12 

Sid 16 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Sammanboende i kombination med hushåll efter antal barn i olika åldrar 



321 
TABELL 12 

Sid 17 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Sammanboende i kombination med hushåll efter antal barn i olika åldrar 



322 

TABELL 12 

Sid 18 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Sammanboende i kombination med hushåll efter antal barn i olika åldrar 



323 

TABELL 12 

Sid 19 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Sammanboende i kombination med hushåll efter antal barn i olika åldrar 



324 

TABELL 12 

Sid 20 

POPULATION: Bostadshushåll 

FÖRDELNING: Sammanboende i kombination med hushåll efter antal barn i olika åldrar 



325 

UTVECKLINGSTABELL 

Sid 1 

POPULATION: Bostadshushåll 1975, 1980, 1985 och 1990 

FÖRDELNING: Hushåll efter storlek, antal barn, boendetäthet och trångboddhet 



326 

UTVECKLINGSTABELL 

Sid 2 

POPULATION: Bostadshushåll 1975, 1980, 1985 och 1990 

FÖRDELNING: Hushåll efter storlek, antal barn, boendetäthet och trångboddhet 



327 

UTVECKLINGSTABELL 

Sid 3 

POPULATION: Bostadshushâll 1975, 1980, 1985 och 1990 

FÖRDELNING: Hushåll efter storlek, antal barn, boendetäthet och trångboddhet 



328 

UTVECKLINGSTABELL 

Sid 4 

POPULATION: Bostadshushåll 1975, 1980, 1985 och 1990 

FÖRDELNING: Hushåll efter storlek, antal barn, boendetäthet och trångboddhet 



329 

UTVECKLINGSTABELL 

Sid 5 

POPULATION: Bostadshushâll 1975, 1980, 1985 och 1990 

FÖRDELNING: Hushåll efter storlek, antal barn, boendetäthet och trångboddhet 



330 

UTVECKLINGSTABELL 

Sid 6 

POPULATION: BostadshushSll 1975, 1980, 1985 och 1990 

FÖRDELNING: Hushåll efter storlek, antal barn, boendetäthet och trångboddhet 



331 

UTVECKLINGSTABELL 

Sid 7 

POPULATION: Bostadshushåll 1975, 1980, 1985 och 1990 

FÖRDELNING: Hushåll efter storlek, antal barn, boendetäthet och trångboddhet 



332 

UTVECKLINGSTABELL 

Sid 8 

POPULATION: Bostadshushâll 1975, 1980, 1985 och 1990 

FÖRDELNING: Hushåll efter storlek, antal barn, boendetäthet och trångboddhet 



333 

UTVECKLINGSTABELL 

Sid 9 

POPULATION: Bostadshushåll 1975, 1980, 1985 och 1990 

FÖRDELNING: Hushåll efter storlek, antal barn, boendetäthet och trångboddhet 



334 

UTVECKLINGSTABELL 

Sid 10 

POPULATION: Bostadshushåll 1975, 1980, 1985 och 1990 

FÖRDELNING: Hushåll efter storlek, antal barn, boendetäthet och trångboddhet 



335 

UTVECKLINGSTABELL 

Sid 11 

POPULATION: Bostadshushåll 1975, 1980, 1985 och 1990 

FÖRDELNING: Hushåll efter storlek, antal barn, boendetäthet och trångboddhet 



336 

UTVECKLINGSTABELL 

Sid 12 

POPULATION: Bostadshushåll 1975, 1980, 1985 och 1990 

FÖRDELNING: Hushåll efter storlek, antal barn, boendetäthet och trångboddhet 



337 

UTVECKLINGSTABELL 

Sid 13 

POPULATION: Bostadshushåll 1975, 1980, 1985 och 1990 

FÖRDELNING: Hushåll efter storlek, antal barn, boendetäthet och trångboddhet 



338 

UTVECKLINGSTABELL 

Sid 14 

POPULATION: Bostadshushåll 1975, 1980, 1985 och 1990 

FÖRDELNING: Hushåll efter storlek, antal barn, boendetäthet och trångboddhet 



339 

UTVECKLINGSTABELL 

Sid 15 

POPULATION: Bostadshushåll 1975, 1980. 1985 och 1990 

FÖRDELNING: Hushåll efter storlek, antal barn, boendetäthet och trångboddhet 



340 

UTVECKLINGSTABELL 

Sid 16 

POPULATION: Bostadshushåll 1975, 1980, 1985 och 1990 

FÖRDELNING: Hushåll efter storlek, antal barn, boendetäthet och trångboddhet 



341 

UTVECKLINGSTABELL 

Sid 17 

POPULATION: Bostadshushåll 1975, 1980, 1985 och 1990 

FÖRDELNING: Hushåll efter storlek, antal barn, boendetäthet och trångboddhet 



342 

UTVECKLINGSTABELL 

Sid 18 

POPULATION: Bostadshushåll 1975, 1980, 1985 och 1990 

FÖRDELNING: Hushåll efter storlek, antal barn, boendetäthet och trångboddhet 



343 

UTVECKLINGSTABELL 

Sid 19 

POPULATION: Bostadshushåll 1975, 1980, 1985 och 1990 

FÖRDELNING: Hushåll efter storlek, antal barn, boendetäthet och trångboddhet 



344 

UTVECKLINGSTABELL 

Sid 20 

POPULATION: Bostadshushåll 1975, 1980, 1985 och 1990 

FÖRDELNING: Hushåll efter storlek, antal barn, boendetäthet och trångboddhet 



345 

UTVECKLINGSTABELL 

Sid 21 

POPULATION: Bostadshushåll 1975, 1980, 1985 och 1990 

FÖRDELNING: Hushåll efter storlek, antal barn, boendetäthet och trångboddhet 



346 

UTVECKLINGSTABELL 

Sid 22 

POPULATION: Bostadshushåll 1975, 1980, 1985 och 1990 

FÖRDELNING: Hushåll efter storlek, antal barn, boendetäthet och trångboddhet 



347 

UTVECKLINGSTABELL 

Sid 23 

POPULATION: Bostadshushåll 1975, 1980, 1985 och 1990 

FÖRDELNING: Hushåll efter storlek, antal barn, boendetäthet och trångboddhet 



348 

UTVECKLINGSTABELL 

Sid 24 

POPULATION: Bostadshushåll 1975, 1980, 1985 och 1990 

FÖRDELNING: Hushåll efter storlek, antal barn, boendetäthet och trångboddhet 



349 

UTVECKLINGSTABELL 

Sid 25 

POPULATION: Bostadshushåll 1975, 1980, 1985 och 1990 

FÖRDELNING: Hushåll efter storlek, antal barn, boendetäthet och trångboddhet 



350 

UTVECKLINGSTABELL 

Sid 26 

POPULATION: Bostadshushåll 1975, 1980, 1985 och 1990 

FÖRDELNINGS Hushåll efter storlek, antal barn, boendetäthet och trångboddhet 



351 

UTVECKLINGSTABELL 

Sid 27 

POPULATION: Bostadshushåll 1975, 1980, 1985 och 1990 

FÖRDELNING: Hushåll efter storlek, antal barn, boendetäthet och trångboddhet 



352 

UTVECKLINGSTABELL 

Sid 28 

POPULATION: Bostadshushåll 1975, 1980, 1985 och 1990 

FÖRDELNING: Hushåll efter storlek, antal barn, boendetäthet och trångboddhet 



353 

UTVECKLINGSTABELL 

Sid 29 

POPULATION: Bostadshushåll 1975, 1980, 1985 och 1990 

FÖRDELNING: Hushåll efter storlek, antal barn, boendetäthet och trångboddhet 



354 

UTVECKLINGSTABELL 

Sid 30 

POPULATION: Bostadshushåll 1975, 1980, 1985 och 1990 

FÖRDELNING: Hushåll efter storlek, antal barn, boendetäthet och trångboddhet 



355 

UTVECKLINGSTABELL 

Sid 31 

POPULATION: Bostadshushåll 1975, 1980, 1985 och 1990 

FÖRDELNING: Hushåll efter storlek, antal barn, boendetäthet och trångboddhet 



356 

UTVECKLINGSTABELL 

Sid 32 

POPULATION: Bostadshushåll 1975, 1980, 1985 och 1990 

FÖRDELNING: Hushåll efter storlek, antal barn, boendetäthet och trångboddhet 



357 

UTVECKLINGSTABELL 
Sid 33 

POPULATION: Bostadshushåll 1975, 1980, 1985 och 1990 
FÖRDELNING: Hushåll efter storlek, antal barn, boendetäthet och trångboddhet 



358 

UTVECKLINGSTABELL 

Sid 34 

POPULATION: Bostadshushåll 1975, 1980, 1985 och 1990 

FÖRDELNING: Hushåll efter storlek, antal barn, boendetäthet och trångboddhet 



359 

UTVECKLINGSTABELL 
Sid 35 

POPULATION: Bostadshushåll 1975, 1980, 1985 och 1990 
FÖRDELNING: Hushåll efter storlek, antal barn, boendetäthet och trångboddhet 





361 Bilaga 1 

Kommuner i FoB 90 enligt indelningen 1 januari 1991 

01 Stockholms län 
01 27 Botkyrka 
01 62 Danderyd 
01 25 Ekerö 
01 36 Haninge 
01 26 Huddinge 
01 23 Järfälla 
01 86 Lidingö 
01 82 Nacka 
01 88 Norrtälje 
01 92 Nynäshamn 
01 28 Salem 
01 91 Sigtuna 
01 63 Sollentuna 
01 84 Solna 
01 80 Stockholm 
01 83 Sundbyberg 
01 81 Södertälje 
01 38 Tyresö 
01 60 Täby 
01 39 Upplands-Bro 
01 14 Upplands-Väsby 
01 IS Vallentuna 
01 87 Vaxholm 
01 20 Värmdö 
01 17 österåker 

03 Uppsala län 
03 81 Enköping 
03 05 Hâbo 
03 60 Tierp 
03 80 Uppsala 
03 19 Älvkarleby 
03 82 östhammar 

04 Södermanlands län 
04 84 Eskilstuna 
04 82 Flen 
04 83 Katrineholm 
04 80 Nyköping 
04 81 Oxelösund 
04 86 Strängnäs 
04 28 Vingåker 

05 Östergötlands län 
05 60 Boxholm 
05 62 Finspång 
05 13 Kinda 
05 80 Linköping 
05 86 Mjölby 
05 83 Motala 
05 81 Norrköping 
05 82 Söderköping 
05 84 Vadstena 
05 63 Valdemarsvik 
05 12 Ydre 
05 61 Åtvidaberg 
05 09 ödeshög 

06 Jönköpings län 
06 04 Aneby 
06 86 Eksjö 
06 62 Gislaved 
06 17 Gnosjö 
06 80 Jönköping 
06 82 Nässjö 
06 84 Sävsjö 
06 87 Tranas 
06 65 Vaggeryd 
06 85 Vetlanda 
06 83 Värnamo 

07 Kronobergs län 
07 64 Alvesta 
07 61 Lessebo 
07 81 Ljungby 
07 67 Markaryd 
07 63 Tingsryd 
07 60 Uppvidinge 
07 80 Växjö 
07 65 Älmhult 

08 Kalmar län 
08 85 Borgholm 
08 62 Emmaboda 
08 60 Hultsfred 
08 21 Högsby 
08 80 Kalmar 
08 61 Mönsterås 
08 40 Mörbylånga 
08 81 Nybro 
08 82 Oskarshamn 
08 34 Torsås 
08 84 Vimmerby 
08 83 Västervik 

09 Gotlands län 
09 80 Gotland 

10 Blekinge län 
10 82 Karlshamn 
10 80 Karlskrona 
10 60 Olofström 
10 81 Ronneby 
10 83 Sölvesborg 

11 Kristianstads län 
11 62 Bromölla 
11 68 Båstad 
11 83 Hässleholm 
11 66 Klippan 
11 80 Kristianstad 
11 63 Osby 
11 65 Perstorp 
11 81 Simrishamn 
11 60 Tomelilla 
11 67 Åstorp 

11 82 Ängelholm 
11 37 örkelljunga 
11 21 östra Göinge 

12 Malmöhus län 
12 60 Bjuv 
12 31 Burlöv 
12 85 Eslöv 
12 83 Helsingborg 
12 84 Höganäs 
12 66 Hörby 
12 67 Höör 
12 61 Kävlinge 
12 82 Landskrona 
12 62 Lomma 
12 81 Lund 
12 80 Malmö 
12 65 Sjöbo 
12 64 Skurup 
12 30 Staffanstorp 
12 14 Svalöv 
12 63 Svedala 
12 87 Trelleborg 
12 33 Vellinge 
12 86 Ystad 

13 Hallands län 
13 82 Falkenberg 
13 80 Halmstad 
13 15 Hylte 
13 84 Kungsbacka 
13 81 Laholm 
13 83 Varberg 

14 Göteborgs och Bohus län 
14 80 Göteborg 
14 01 Härryda 
14 82 Kungälv 
14 84 Lysekil 
14 30 Munkedal 
14 81 Mölndal 
14 21 Orust 
14 02 Partille 
14 27 Sotenäs 
14 15 Stenungsund 
14 86 Strömstad 
14 35 Tanum 
14 19 Tjörn 
14 85 Uddevalla 
14 07 öckerö 

15 Älvsborgs län 
15 21 Ale 
15 82 Alingsås 
15 60 Bengtsfors 
15 83 Borås 
15 04 Dals-Ed 
15 07 Färgelanda 
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15 66 Herrljunga 
15 24 Lerum 
15 62 Lilla Edet 
15 63 Mark 
15 61 Mellerud 
15 65 Svenljunga 
15 52 Tranemo 
15 81 Trollhättan 
15 84 Ulricehamn 
15 27 Vårgårda 
15 80 Vänersborg 
15 85 Åmål 

16 Skaraborgs län 
16 03 Essunga 
16 86 Falköping 
16 02 Grästorp 
16 43 Gullspång 
16 61 Götene 
16 23 Habo 
16 84 Hjo 
16 37 Karlsborg 
16 81 Lidköping 
16 80 Mariestad 
16 22 Mullsjö 
16 82 Skara 
16 83 Skövde 
16 62 Tibro 
16 85 Tidaholm 
16 63 Töreboda 
16 60 Vara 

17 Värmlands län 
17 84 Arvika 
17 30 Eda 
17 82 Filipstad 
17 63 Forshaga 
17 64 Grums 
17 83 Hagfors 
17 61 Hammarö 
17 80 Karlstad 
17 15 Kil 
17 81 Kristinehamn 
17 62 Munkfors 
17 60 Storfors 
17 66 Sunne 
17 85 Säffle 
17 37 Torsby 
17 65 Årjäng 

18 Örebro län 
18 82 Askersund 
18 62 Degerfors 
18 61 Hallsberg 
18 63 Hällefors 
18 83 Karlskoga 
18 81 Kumla 
18 60 Laxå 
18 85 Lindesberg 
18 64 Ljusnarsberg 
18 84 Nora 
18 80 Örebro 

19 Västmanlands län 
19 84 Arboga 
19 82 Fagersta 
19 61 Hallstahammar 
19 17 Heby 
19 60 Kungsör 
19 83 Köping 
19 62 Norberg 
19 81 Sala 
19 04 Skinnskatteberg 
19 07 Surahammar 
19 80 Västerås 

20 Kopparbergs län 
20 84 Avesta 
20 81 Borlänge 
20 80 Falun 
20 26 Gagnef 
20 83 Hedemora 
20 29 Leksand 
20 85 Ludvika 
20 23 Malung 
20 62 Mora 
20 34 Orsa 
20 31 Rättvik 
20 61 Smedjebacken 
20 82 Säter 
20 21 Vansbro 
20 39 Älvdalen 

21 Gävleborgs län 
21 83 Bollnäs 
21 80 Gävle 
21 04 Hofors 
21 84 Hudiksvall 
21 61 Ljusdal 
21 32 Nordanstig 
21 01 Ockelbo 
21 21 Ovanåker 
21 81 Sandviken 
21 82 Söderhamn 

22 Västernorrlands län 
22 80 Härnösand 
22 82 Kramfors 
22 83 Sollefteå 
22 81 Sundsvall 
22 62 Timrå 
22 60 Ange 
22 84 Örnsköldsvik 

23 Jämtlands län 
23 26 Berg 
23 05 Bracke 
23 61 Härjedalen 
23 09 Krokom 
23 03 Ragunda 
23 13 Strömsund 
23 21 Are 
23 80 Östersund 

24 Västerbottens län 
24 03 Bjurholm 
24 25 Dorotea 
24 81 Lycksele 
24 18 Mala 
24 01 Nordmaling 
24 17 Norsjö 
24 09 Robertsfors 
24 82 Skellefteå 
24 22 Sorsele 
24 21 Storuman 
24 80 Umeå 
24 62 Vilhelmina 
24 04 Vindeln 
24 60 Vännäs 
24 63 Asele 

25 Norrbottens län 
25 06 Arjeplog 
25 05 Arvidsjaur 
25 82 Boden 
25 23 Gällivare 
25 83 Haparanda 
25 10 Jokkmokk 
25 14 Kalix 
25 84 Kiruna 
25 80 Luleå 
25 21 Pajala 
25 81 Piteå 
25 60 Älvsbyn 
25 13 överkalix 
25 18 övertorneå 
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Omfattningen av storstadsområdena 1 januari 1991 och indelningen i områdesdelar 

I Stor-Stockholm Hela Stockholms län utom Norrtälje, 2 Stor- Motsvarar Göteborgs A-region utom 
Nynäshamn och Södertälje kommuner Göteborg Alingsås och Vårgårda kommuner 

II Inre staden Adolf Fredriks, Engelbrekts, Essinge, 21 Göteborg Göteborgs kommun 
Gustav Vasa, Hedvig Eleonora, 
Högalids, Johannes, Katarina, 23 Norra Kungälv, Stenungsund, Tjörn och 
Kungsholms, Maria Magdalena, Stor- öckerö, Göteborgs- och Bohus län 
Matteus, Oscars, Sankt Görans och Göteborg 
Sofia församlingar samt Sockholms 
domkyrkoförsamling. 24 Nordöstra Ale och Lerum, Älvsborgs län 

Stor-Göteborg 
12 Söderort Brännkyrka, Enskede, Farsta, 

Hägerstens, Skarpnäcks, 25 Sydöstra Härryda, Mölndal och Partille, 
Skärholmens och Vantörs församlingar Stor-Göteborg Göteborgs o Bohus län 
i Stockholms kommun 

13 Västerort Bromma, Hässelby, Kista, Spånga, 26 Södra Kungsbacka, Hallands län 
Vällingby och Västerleds församlingar Stor-Göteborg 
i Stockholms kommun 

3 Stor- Motsvarar Malmö/Lund/Trelleborgs 
14 Norra Danderyd, Ekerö, Järfälla, Lidingö, Malmö A-region och tillhör i sin helhet 

förorts- Sigtuna, Sollentuna, Solna, Malmöhus län 
kommunerna Sundbyberg, Täby, Upplands-Bro, 

Upplands-Väsby, Vallentuna, Vaxholm 31 Malmö Malmö kommun 
och Österåker 

32 Lund Lunds kommun 
15 Södra Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, 

förorts- Salem, Tyresö och Värmdö 33 Trelleborgs Trelleborgs kommun 
kommunerna 

34 övriga Burlöv, Kävlinge, Lomma, Staffans 
kommuner torp, Svedala och Vellinge 





365 Bilaga 3 

HUSHÅLLSTYPER 

I FoB 90 klassas bostadshushåll i sju olika hushållstyper. 
Typindelningen innebär att hela enheten hushåll klassas och 
att alla individer i hushållet därmed får samma typkod. 

Beskrivning 

HUSHÅLLSTYP 1 

Ensamboende man 
Ensamboende kvinna 
Ensamstående man med barn 0-15 år 
Ensamstående man med endast barn 16-17 år 
Ensamstående kvinna med barn 0-15 år 
Ensamstående kvinna med endast barn 16-17 år 
Ett eller flera sammanboende par alla utan barn 0-17 år 
Minst ett sammanboende par med barn 0-15 år 
Minst ett sammanboende par med endast bam 16-17 år 
övriga hushåll utan barn 0-17 år 
Övriga hushåll med bam 0-15 år 
övriga hushåll med endast barn 16-17 år 

HUSHÂLLSTYP 2 

Ungdomshushall (referensperson 16-24 år) 
Yngre medelåldershushåll (referensperson 25-44 år) 
Äldre medelåldershushåll (referensperson 45-64 år) 
Äldrehushåll (referensperson 65-79 år) 
Äldrehushåll (referensperson 80- år) 

HUSHÂLLSTYP 3 

1 denna hushållstyp ingår alla hushåll där minst en person är 
16-24 år 

Minst en person 16-24 år med hushållsställning (Barn) 
Enbart personer 16-24 år 
övriga hushåll med minst en person 16-24 år 

HUSHÂLLSTYP 4 

I hushållstypen ingår alla hushåll med minst en person 65- år 

Minst en person 65- år 
Enbart personer 65- år 
Minst en person 75- år 
Enbart personer 75- år 

HUSHÂLLSTYP 5 

I denna hushållstyp ingår alla hushåll där minst en person 
16-år är född utomlands 

Ensamboende född utomlands 

Ensamstående född utomlands med barn 0-15 år 
Ensamstående född utomlands med endast barn 16-17 år 
Ett sammanboende par, båda födda utomlands, utan barn 
0-17 år 

Ett sammanboende par med en född i Sverige och en 
utomlands.utan bam 0-17 år 
Ett sammanboende par, båda födda utomlands, med bam 
0-15 år 
Ett sammanboende par båda födda utomlands, med endast 
bam 16-17 år 
Ett sammanboende par med en född i Sverige och en 
utomlands med bam 0-15 år 
Ett sammanboende par med en född i Sverige och en 
utomlands med endast bam 
16-17 år 
övriga hushåll, alla födda utomlands utan bam 0-17 år 
övriga hushåll, alla födda utomlands med bam 0-15 år 
övriga hushåll alla födda utomlands med endast bam 16-17 
år 
övriga hushåll med minst en född i Sverige och minst en 
född utomlands utan bam 
0-17 år 
övriga hushåll med minst en född i Sverige och minst en 
född utomlands med bam 
0-15 år 
övriga hushåll med minst en född i Sverige och minst en 
född utomlands med endast bam 16-17 år 

HUSHÂLLSTYP 6 
(ingår ej i redovisningsprogrammet) 

Ensamboende man 
Ensamboende kvinna 
Ensamstående man med bam 0-17 år 
Ensamstående kvinna med bam 0-17 år 
Ett eller flera sammanboende par alla utan bam 0-17 år 
Minst ett sammanboende par med bam 0-17 år 
övriga hushåll utan bam 0-17 år 
övriga hushåll med bam 0- 17 år 

HUSHÂLLSTYP 7 
(ingår ej i redovisningsprogrammet) 

Typindelndelning enligt bostads- och hyresundersökningen 
(BHU) 

Enpersonshushåll BF -64 år 
Enpersonshushåll BF -65 år 
Endast makar BF -64 år 
Endast makar BF -65 år 
Makar med 1 bam under 18 år 
Makar med 2 bam under 18 år 
Makar med 3+ bam under 18 år 
övriga makar BF -64 år med bam under 18 år 
övriga makar BF -64 år utan bam under 18 år 
övriga makar BF -65 år med bam under 18 år 
övriga makar BF -65 år utan bam under 18 år 
En vuxen med bam under 18 år 
övriga hushåll BF -64 år med bam under 18 år 
övriga hushåll BF -64 år utan bam under 18 år 
övriga hushall BF -65 år med bam under 18 år 
övriga hushåll BF -65 år utan bam under 18 år 
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Personblankett för 

Folk- och bostadsräkningen 1990 
Uppgifterna är skyddade enligt lagen om 1990 års folk- och bostadsräkning, 
sekretesslagen och datalagen. För mer information - läs broschyren! 

Var god vänd! 

För kommunens noteringar 

• 

Sysselsättning Frågorna 2 - 4 besvaras om du förvärvsarbetat någon gång under 1990 

Utbildning Besvaras om du är född 1 9 2 6 - 1 9 7 4 

Ange den yrkesbenämning som så noggrant som möjligt beskriver din arbetsuppgift. 
(Se exempel på informationssidan till vänster). 

Ange endast ett alternativ! 
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Hushål let /Bostaden Besvara fråga 6 -12 på en blankett per hushåll 
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Folk- och bostadsräkningen 1990 FASTIGHETSBLANKETT 

Sänd in blanketten senast 1 3 n o v e m b e r 1 9 9 0 t i l l : 

Folk- och bostadsräkningen 1990 
Kommunkontoret 

Uppgifterna är skyddade enligt lagen om 1990 års folk- och bostads
räkning (SFS 1989:329, 908) sekretesslagen och datalagen 

Statistiska centralbyrån (SCB) gör på riksdagens uppdrag en folk-
och bostadsräkning vart femte år. Den som genomförs i höst kallas 
FoB 90. 

Riksdagen har stiftat en särskild lag om FoB 90 . Enligt den är alla 
som äger ett hus med en eller flera bostadslägenheter skyldiga att 
lämna fastighetsuppgifter. 

Fastighetsblankett ska lämnas av den som är ägare till 
- flerbostadshus 
- småhus som är uthyrt 
- fritidshus som är uthyrt till någon som stadigvarande bor där 
- lokalhus (t ex kontorshus, affärshus) med en eller flera bostäder 

För bostadshus som ingår i arrendeupplåtelse ska arrendatorn 
lämna fastighetsuppgifter. 

Den som äger och bor i ett enbostadshus ska lämna fastighetssupp-
gifterna på FoB 90s personblankett. 

Behöver du fler fastighetsblanketter kontakta kommunens FoB-kontor. 

Avdelning 1 Fastigheten 

Blanketten har fastställts efter samråd med Datainspektionen, 
Företagens Uppgiftslämnardelegation, Svenska Kommunförbundet 
och Landstingsförbundet. 

Uppgifterna ska avse förhållandena den 
1 november 1990. 
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Avdelning 2 Husen 

Förklaringar 

Tag upp alla hus med en eller flera bostadslägenheter. Om det 
finns fler än 12 hus på fastigheten, anteckna de övriga på onnon 
fastighetsblankett. 

Om två eller fler hus ligger på olika registerfastigheter eller 
separata fastighetsdelor sko de redovisas på var sin fastighets-
blankett. 

(7JOm det inte finns någon gatuadress, skriv namn e\ler annan 
beteckning på huset. 

\S) Ange antalet bostadslägenheter i huset. Räkna även med 
obebodda lägenheter. Räkno inte med lägenheter som uteslu
tande används till kontor, hotell, butik, verkstad eller liknande. 

Som bostadslägenhet räknas: 
- bostad med eget kök eller egen kokvrå 
- annan bostad med egen ingång från farstu, trapphus eller 
liknande. 

Två lägenheter som står i direkt förbindelse med varandra och 
bebos av ett hushåll räknas som en enda bostadslägenhet. Om 
samma hushåll bor i båda lägenheterna i ert fvåbostaashus räknas 
dessa som en enda bostadslägenhet. Finns kök i båda lägenheter
na, räknas det ena köket som rum. 

( 9 ) Markplanet räknas som våningsplan 1. 

QO) Om det exakta årtalet är okänt, ange med nedanstående 
sifferkod inom vilken tidsperiod huset ursprungligen blev 
färdigt för inflyttning. (Obs ej ombyggnadsår.) 

1 - Före 1921 5=1951-1960 9-1976-1980 
2=1921-1930 6=1961-1965 10-1981-1985 
3 = 1931-1940 7-1966-1970 11-1986-1990 
4=1941-1950 8=1971-1975 

H2) Med hjälp av sifferkoden nedan anges vilket/vilka värme
system som finns för uppvärmning av bostäderna. När det 
finns fler än ett värmesystem ska samtliga anges. 

Panna för Annan uppvärmning 

1 = El (vattenburen) 5 » Värmepump 
2 = Olja 6 - El (direktverkande) 
3 = Fasta bränslen 7 - El (luftburen) 
4 « Gas 8 = Fjärrvärme 

9 = Annan panncentral 
10 = Annat 

(j3) Sammanbyggda enbostodshus raknai som rad-/parhus. Som 
kedjehus räknas enbostadshus som är sammanbyggda med 
t ex mellanliggande garage eller förråd. 

(l4) I husets yta jvåningsyta) inräknas inte källare eller oinredd 
vind. Yta som används till annat än bostäder kan vara t ex 
hotell, kontor, butik m m. 

Våningsyta motsvaras i svensk standard närmast av bruttoarea 
(BTA) exklusive källare och oinredd vind. 
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Avdelning 3 Bostadslägenheterna Denna avdelning kan ersattas med datalista med motsvarande innehåll. 
Förklaringar 

Tag med alla bostadslägenheter på fastigheten, såväl bebodda 
som obebodda. Tag inte med lägenheter som uteslutande används 
till annat än bostad, t ex kontor, hotell, butik eller verkstad. 

Qjj) Vilka utrymmen som ska räknas som en bostadslägenhet fram
går av förklaringar till fråga 8. Om avdelning 3 ersätts med 
datalista kan numreringen utgöras av internt lägenhetsnummer. 

(ļ7) Här anges namn på den/de som har kontrakt eller liknande 
på lägenheten den 1 november 1990. 

(J§) Uppgift om köksutrymme lämnas enligt följande sifferkod. 

1 = Kök (även kokvrå med matvrå) 
2 = Kokvrå (utan matvrå) 
3 = Saknar kök och kokvrå 

Kokskåp anges som "saknar kök och kokvrå". 

(19) Rum med minst 6 kvadratmeters yta och med direkt dagsljus 
från fönster räknas med. Som rum räknas inte skafferi, 
klädkammare, badrum, tvättstuga eller rum i källare. I slutt
ningshus räknas dock bostadsrum i källare som rum om någon 
yttervägg ligger helt ovan mark. 

(20) För varje lägenhet utan boende lämnas uppgift om orsaken till 
detta enligt Följande sifferkod. 

7 = Under reparation eller ombyggnad 
8 = Till uthyrning ledig 
9 = Disponeras av fastighetsägaren för annat ändamål 

10 = Utrymd på grund av förestående rivning 
1 1 = Annat 

Lägenheter Besvara frågorna 15-20 för alla lägenheter i de hus som finns med i fråga 6. 
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Avdelning 3 (forts) 
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