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Swedish-English Vocabulary 

Allmännyttigt Non-profit housing under
bostadsföretag taking supervised by the 

local authority 
Andra anhöriga Other relatives 
Andra privata hushåll Other private households 
Annan fastighet Non-farm property 
Anställda Employées 
Antal Number 
Avlopp Drain 
Avträde Toilet facilities 

Bad- eller duschrum . . Bathroom or showerbath 
Barn (0—15 år) . . . . Children under 16 years 

of age 
Barn under skolåldern Children under 7 years 

of age 
Barnbarn Grandchildren 
Bebodda lägenheter . . Occupied dwellings 
Boende Occupants 
Boendetäthet Occupancy density rate 
Bostadshushåll Dwelling household(s) 
Bostadsrättsförening . . Co-operative housing 

society 
Bostadsrättsinnehavare. Tenant-owner (member of 

a co-operative housing 
society) 

Byggda Constructed 
Byggnadsindustri . . . . Construction 
Byggnadsperiod Period of construction 
Båda könen Both sexes 
Båda makarna Both husband and wifc 

Centralvärme (ev) . . . Central hcating 
Civilstånd Marital status 

Delat Shared 
Det allmänna Public sector 
Disponeras av fastig

hetsägaren för annat Disposed by the real estate 
ändamål owner for other purpose 

Därav Of which 

Eget Own, private 
Ej förvärvsarbetande . Economically inactive 
Ej specificerad verk- Activities not adequately 

samhet described 
El-, gas-, vattenverk Electricily, gas, water and 

m m sanilary services 
Elspis Electric stove 
Endast Only 
Enfamiljshus One-dwelling house(s) 
Enskild person Private person 

Fastighetstyp Type of real estate 
Flerfamiljshus Multi-dwelling housc(s) 
Folkmängd Population 
Följande The following 
Före Before 

Förekomst av förvärvs
arbete Type of activity 

Föreståndare Head of household 
Företagare Employer(s) 
Förvärvsarbetande . . . Economically active 
Föräldrar Parents 

Gasspis Gas stove 
Gemensam(t) Shared 
Gifta ej samboende . . Married persons not living 

together 
Gifta samboende Married persons living 

together 
Glesbygd Sparsely populated areas 
Gruvor och mineral

brott Mining and quarrying 

Handel, bank- och för
säkringsverksamhet . Commerce 

Hela folkmängden . . . Total population 
Hela riket The whole country 
Hemmavarande Living at home 
Hus House(s) 
Hushåll Household(s) 
Hushållsföreståndare . Head of household 
Hushållskvoter Headship rates 
Hushållsmedlemmar Members of the household, 

( = boende ) occupants 
Hushållsställning . . . . Relationship to household 

head 
Hushållstyp Type of household 
Hustru Wife 
Hustyp Type of building 

I lägenheten Within the dwelling 
Icke-bostadshus Non-residential building(s) 

Jordbruk, skogsbruk Agriculture, forestry, hunt-
m m ing and fishing 

Jordbruksfastighet . . . Farm property 

Kokvrå (KV) Kitchenette 
Kollektivhushåll Institutional households 
Kommun Commune 
Kvalitetsgrupp Quality group 
Kvinnlig hushållsföre

ståndare Female head of household 
Kvinnor (Kv) Women 
Kylskåp Refrigerator 
Kök (K) Kitchen 
Kön Sex 

Landsbygd Rural areas 
Landsting County council 
Lägenhet Dwelling 
Lägenlietsstorlek Size of dwelling 
Län County 
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Manlig föreståndare . . Male head of household 
Matvrå Dining-room of less than 

6 sq. mètres 
Medhjälpande Family workers 
Män (M) Men 

Näringsgren Branch of industry 

Obebodda lägenheter . Vacant dwellings 
Offentlig förvaltning 

och andra tjänster . Services 
Ogifta Single 

Personer Persons 

Rum (R) Room(s) 
Rum för annat än bo- Rooms used for profession-

stadsändamål al or business purposes 
Rumsenhet (RE) . . . . Room or kitchen 

Samfärdsel, post- och Transport, storage and 
televerk communication 

Samtliga Total 
Skilda Divorced 
Småhus One-dwelling and two-

dwelling houses 
Staten The State 
Städer Towns 
Söner och döttrar . . . . Sons and daughters 

Till uthyrning lediga . Vacant for renting 
Tillhörande Belonging to 
Tillverkningsindustri . Manufacturing 
Totala antalet, totalt . Total 
Trångbodda Households (persons) liv-

ing in overcrowded 
dwellings 

Tvåfamiljshus Two-dwelling house(s) 
Tätorter Localities 

Under reparation eller Being repaired or 
ombyggnad reconstructed 

Uppgift saknas Data not available 
Upplåtebeform Tenure 
Upplåtna lägenheter, Rented dwellings without 

men utan mantals- any person(s) registered 
skriven boende . . . . as living in the dwelling 

Utan Without 
Utnyttjande Occupancy status 
Utrustning Equipment 
Utrymda på grund av 

förestående rivning . Awaiting démolition 

Vattenledning Piped water 
Vuxna Adults (persons 16 years of 

age or older) 

Ålder ' Age 
Åldringar Persons 65 years of age or 

older 
År Year(s) 

Ägare Owner 
Ägarekategori Type of ownership 
Äktenskapets varaktig

het Duration of marriage 
Änklingar Widowers 
Änkor Widows 

övriga Others 
övriga hus Other houses (multi-dwell-

ing houses and non-
residential buildings) 
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Summary 

In part V of the 1965 Ccnsus report statistics 
on housing were published for co-operating 
communes, communes and separate localities. 
This part, no VIII, contains more detailed data 
on the characterislics of dwelling units and 
households in the whole country, counties, the 
three largest towns with suburbs and in regions 
of co-operating communes. Summarized tables 
for localities, i.e. densely populated areas, and 
for sparsely populated areas are given for the 
whole country and also for the counties. 

Definitions and explanations 

The statistics on housing refer to conditions on 
November 1, 1963. 

Only conventional dwellings hâve been in-
cluded in the census. A dwelling is a room or 
a suite of rooms and its accessories in a per
manent building, or in a structurally separated 
part of a building, intended for habitation by 
one household. The dwelling should hâve a 
separate access to a street or to a common 
space within the building, c.g. a staircase. 

Dwellings in hospitals, factories etc., intended 
for private households, are included in the 
census. Collective housing units in hôtels, 
boarding houses, hospitals etc. as well as sum-
mer houses and other temporary buildings hâve 
been excluded. 

Type of building. A building in which at 
least one half of the total floor space is used 
for residential purposes, is classified as a resi-
dential building. Other buildings (with at least 
one dwelling) arc classified as non-residential 
buildings. Residential buildings hâve been sub-
divided into three groups: one-dwelling houses, 
two-dwelling houses and multi-dwelling houses. 

The dwellings are classified by type of own-
ership in seven catégories: dwellings in build
ings owned by the State, communes, counly 
councils, non-profit housing undertakings super-
vised by local authorities. co-operative housing 
socictics, private persons and other private 
owners. In some of the tables only three caté
gories of owners hâve been distinguished: the 
public seclor, co-operative housing socictics and 
private owners. The public sector comprises the 

State, local authorities and non-profit housing 
undertakings. 

Dwelling units are classified by size accord-
ing to the number of rooms used for dwelling 
purposes and the existence of a kitchen or a 
kitchenette. A room is defincd as a space of at 
least 6 square mètres, receiving daylight 
from a window. 

The distribution of dwellings by quality 
groups is based on the reported availability of 
facilities within the dwelling, such as piped 
water, drain, WC, central heating, bathroom 
or shower-bath, electric or gas range and refri-
gerator. In order to be assigned to the highest 
quality group (group 1) a dwelling is required 
to hâve ail the facilities mentioned above. The 
lowest quality group, group 7, comprises dwell
ings without piped water and/or without drain. 

Both occupied and vacant dwellings are in
cluded in the census. A dwelling unit is re-
garded as occupied if there is at least one 
person registered as living in the dwelling. The 
occupied dwellings are classified by tenure as 
follows: occupied by owners, by tenant-owners, 
i.e. members of co-operative housing societies, 
and by others (renters mainly). 

Vacant dwelling units are subdivided into 
the following catégories: rented dwellings with
out any person registered as living in the 
dwelling, dwellings being repaired or recon-
structed, dwellings vacant for renting or avail-
able for sale, dwellings awaiting démolition 
(only in two-family and multi-family houses, 
still partly occupied at the time of the census), 
and dwellings disposed of by the real estate 
owner for other purposes. 

Dwelling units, originally intended for human 
habitation, but at the time of the census ex-
clusively used for commercial or business pur-
poses hâve not been included in the census. 
Vacant units considered as not longer fit for 
human habitation or awaiting démolition (if the 
whole building is unoccupied) as well as dwell
ing units solely intended for seasonal recre-
ational use, are also excluded. 

A dwelling household consists of all persons, 
related or unrelated, registered as living in a 
dwelling. Persons registered as living in collée-
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tive housing units (hôtels, boarding houses, 
hospitals etc.) are classified as belonging to 
institutional households. All other persons are 
included in the category other private house
holds. The data on households presented in the 
census report concern only dwelling house
holds. As to other private households and in
stitutional households, separate household units 
have not been distinguished. Only the total 
number of persons belonging to each of these 
two catégories is given in the tables. The num
ber of dwelling households equals the number 
of occupied dwelling units. 

Two definitions of overcrowded dwellings 
have been used in the census. According to 
norm 1 (the same definition as used in 1960), 
a household is classified as living in an over
crowded dwelling, if the number of occupants 
exceeds two per room, exclusive of the kitchen. 
According to norm 2 (new definition), a house
hold is living in an overcrowded dwelling, if 
the number of occupants exceeds two per room, 
exclusive of both the kitchen and one of the 
rooms. A one-person household is never classi
fied as living in an overcrowded dwelling. 

The following seven catégories of household 
members by relalionship to the head of the 
household are recognized in this report: head 
of household, wife, sons and daughters, grand-
children, parents, other relatives and other 
persons in the household. 

In a dwelling household the person who, 
bcing the owner of or renting the dwelling, 
disposes of the dwelling unit as a whole, is 
defined as the head of the household. However, 
if a married woman co-habiting with her hus
band, has been reported as the head of the 
household on the census form, the husband has 
generally been classified as such. 

Only a married woman co-habiting with her 
husband, who is the head of the household, is 
in this report classified as wife. All children, 
regardless of age, of the head and/or his wife 
are defined as "sons and daughters" (including 
adopted, foster- and step-children). The caté
gories "grandchildren", "parents" and "other 
relatives" also refer to the relationship to the 
head or lo his wife. 

Headship raies, calculated for différent sex, 
marital status and age groups, dénote the 

number of household heads in percent of the 
whole population in each group. 

Summary of results 

Dwelling units in the whole country 1965 
numbered 2 875 300, which means an increase 
of approximately 200 000 dwellings or 7,5 per
cent över the 1960 Housing Census. The net 
gain is the number of units added through new 
construction mainly, but also through conver
sion, minus the number löst through démo
lition, merger etc. 

A great part of the dwellings löst during the 
last 5-year period has been in structures built up 
to 1930. This fact logether with the amount of 
new construction affects the distribution of 
dwellings by age (period of construction). About 
one-third of all dwellings were reported built 
af ter 1950. The proportion of dwellings built 
during the five years prior to the 1965 Census 
amounted to 13,5 percent. Of all dwelling units 
45 percent were in one-family and two-family 
houses. 

Measured by number of rooms, dwellings on 
the whole were larger in 1965 than in 1960. 
Per 100 dwellings the average number of 
rooms, including kitchen, was 358 for the 
whole country. This compares with the average 
of 311 in i960. The increase is due to the 
upward trend in the proportion of dwellings 
with 4 or more rooms and kitchen. 

The quality of dwellings as measured by the 
availability of différent facilities within the 
dwelling, has improved since 1960. The propor
tion of dwellings classified in the two highest 
quality groups (i.e. dwellings with all of the 
following facilities: piped water, drain, central 
heating, flush toilet and bath or shower) 
amounted to 65 percent of all dwellings in 
1965, but only to 51 percent in 1960. The im-
provement in large is due to the amount of new 
construction in récent years, hut also to struc
tural repairs of the existing dwelling units. 

Between 1960 and 1965 the number of oc
cupied dwelling units ( ~ dwelling households) 
increascd from approximately 2 582 200 to 
2 777 700. The relative increase of 8 percent is 
considcrably higher than the increase of popu
lation belonging to dwelling households (4 
percent). This means that on the average the 
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households have become smaller. The mean 
number of persons in dwelling households was 
2,74, as compared with 2,84 in 1960. There is 
a distinct upward trend in the number of one-
person households, although two-person house
holds were the most common—close to 28 per
cent of all dwelling households. 

A rough measure of the utilization of space 
in the dwelling units is the number of persons 
per 100 rooms, kitchen included. On the aver-
age, dwellings were less crowded in 1965 than 
they were in 1960. For the country as a whole, 
there were 83 persons per 100 rooms in 1960. 
The corresponding ratio for 1965 was 76. Na-
turally enough, there was less crowding in 

small households than in large ones. Thus, the 
ratio was 41 for one-person households, but 116 
for households with five or more persons. 

The improved average space standard has 
resulted in a decrease of the proportion of 
households living in overcrowded dwellings (the 
definition of overcrowding is given above). In 
1965 4,6 percent of the households were living 
in overcrowded dwellings, compared with 8,3 per
cent in 1960. There is a marked différence 
between households with children under 16 years 
of âge and households without children. Thus, 
10,5 percent of all households with children 
were living in overcrowded dwellings, but only 
1,3 percent of households without children. 
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1. Inledning 
I del V av redogörelsen för 1965 års 

folk- och bostadsräkning presenterades 

vissa uppgifter om lägenheter och hus

håll i kommuner och kommunblock. 

Föreliggande volym innehåller detalje

rade fördelningar för hela riket med 

uppdelning på tätorter och glesbygd. 

Vissa sammanfattande data lämnas även 

för län, storstadsregioner och städer med 

minst 50 000 invånare samt för kom-

munblocksanpassade A-regioner. 

Vissa av de viktigaste uppgifterna för 

hela riket m m rörande lägenhetsbestån

det, bostadshushållens sammansättning 

och boendeförhållanden kommenteras i 

textavsnittet, där även jämförelser med 

data från 1960 års räkning lämnas. I 

lexttabellerna har endast relativa fördel

ningar medtagits. Motsvarande absoluta 

tal för år 1965 återfinns i tabellbilagan 

i denna publikation och för år 1960 i 

Bostadsräkningen 1960, del I I (SOS). 

Vid den maskinella tabellframställ

ningen har några enstaka differenser 

mellan olika tabeller i tabellbilagan 

uppkommit. Skillnaderna är dock obe

tydliga (en eller ett par enheter) och 

någon korrigering har ej företagits. 

I del IX, varmed redogörelsen för 

1965 års folk- och bostadsräkning av

slutas, kommer resultaten från urvals

undersökningen, avseende personer föd

da den 15 i varje månad, att publiceras. 

I denna del redovisas bl a bostads- och 

hushållsdata i kombination med in

komst. 

2. Definitioner och förklaringar 
L ä g e n h e t . Som bostadslägenhet räknas 
dels bostad med eget kök eller kokvrå. 

dels annan bostad som har egen ingång 

från förstuga, trapphus o d. Två bostä

der, av vilka den ena saknar eget kök 

eller kokvrå, räknas tillsammans som 

en enda lägenhet, om de står i direkt 

förbindelse med varandra. 

Med bostadslägenhet avses bostad för 

ett enskilt hushåll. Hit hör sålunda bo

släder i villor, egna hem, bostadshus på 

jordbruksfastighet, lägenheter i hyreshus 

och bostadsrättsföreningshus etc. Även 

bostäder i pensionärshem räknas som 

bostadslägenheter, likaså bostäder för 

enskilt hushåll inom anstalter, s jukhus, 

skolhus, affärs- och industribyggnader 

m m som är avsedda för föreståndare, 

läkare, vaktmästare och andra anställda. 

Personalbostäder, t ex för sjuksköterskor 

och biträden, samt lägenheter med eget 

kök eller kokvrå i studentbostadshus 

räknas således som bostadslägenheter, 

om lägenheten kan avgränsas enligt 

ovan. Som bostadslägenheter i student

bostadshus medtogs vid 1960 års räk

ning endast lägenheter med eget kök 

avsedda för gifta studenter. 

Som bostadslägenheter räknas ej som

marvillor, sportstugor, kolonistugor o d 

(såvida de ej används som stadigvaran

de bostad), övergivna bostäder och lä

genheter som uteslutande används som 

kontor, läkarmottagning, verkstad o d. 

Som bostadslägenheter räknas ej heller 

kollektiva bostäder (ungkarlshem, skol

hem, pensionat, ålderdomshem, sjukhem 

o d ) , dvs bostäder som i allmänhet ut-

göres av ett antal bostadsrum gruppe

rade kring en korridor och upplåtna var 

för sig med vissa för de boende gemen

samma utrymmen, såsom kök, dagrum, 

matsal. 
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Fast ighets typ. Lägenheterna redovi

sas efter belägenhet på jordbruksfastig

het och annan fastighet i enlighet med 

den beteckning fastigheten erhållit vid 

senaste fastighetstaxering. 

Hustyp. Som enfamiljs-, tvåfamiljs-

respektive flerfamiljshus räknas hus som 

inrymmer en, två respektive tre eller 

flera lägenheter och som till minst hälf

ten upptas av bostadslägenheter. Med 

icke-bostadshus avses hus som till mer 

än hälften upptas av annat än bostads

lägenheter, t ex kontor, hotell, butiker, 

verkstäder. Småhus är den sammanfat

tande benämningen på enfamiljshus och 

tvåfamiljshus. Med övriga hus avses fler

familjshus och icke-bostadshus. 

Ägarekategori . Lägenheterna har i 

flertalet tabeller grupperats efter föl

jande kategorier av fastighetsägare: 

Staten: statliga verk, länsstyrelser, sta

tens affärsdrivande verk, statliga under

visningsanstalter o d. 

Landsting: sjukhus och andra vård

anstalter, skolor o d i landstingens ägo. 

Kommun inkl pastorat och statskyr

koförsamlingar. 

Allmännyttigt bostadsföretag: bolag, 

föreningar och stiftelser, som av bo

stadsstyrelsen (statens byggnadslåne

byrå) eller länsbostadsnämnd erkänts 

som allmännyttiga bostadsföretag enligt 

kungörelserna om bostadsanskaffnings-

lån (för beredande av bostäder åt barn

rika familjer) , statsbidrag till pensio

närshem, tertiärlån till flerfamiljshus 

samt bostadslån. 

Bostadsrättsförening inkl andra bo

stadsföreningar som bildats i syfte att 

upplåta bostäder till sina medlemmar. 

Enskild person inkl dödsbon. 

Övriga: fastighetsbolag, andra bolag, 

stiftelser m m, som ej kan hänföras till 

någon av ovanstående grupper. 

Med lägenheter ägda av det allmänna 

avses lägenheter i hus ägda av staten, 

landsting, kommuner och allmännyttiga 

bostadsföretag. 

Lägenheternas utnyttjande. Som 

bebodd räknas lägenhet i vilken bor 

personer, som för år 1966 mantalsskri

vits såsom bosatta där. Bland de obe

bodda lägenheterna särskiljes sådana 

som är upplåtna, men i vilka det inte 

finns någon mantalsskriven boende. De 

övriga obebodda lägenheterna redovisas 

efter orsaken till att de inte är uthyrda 

eller på annat sätt upplåtna. 

Lägenhetsstorlek. Med rum avses 

ett med fönster försett utrymme som är 

minst 6 m 2 . Som rum räknas ej kök, 

kokvrå, matvrå (högst 6 m2 och avskild 

från kokvrå) , rum utan fönster, glas

veranda. 

Ett för matlagning avsett utrymme 

räknas som 

kök, om det upptar en total golvyta 

av minst 6 m 2 och har direkt dagsbelys

ning genom fönster, 

kokvrå, om det är mindre än 6 m 2 

men dock av sådan storlek att en person 

kan vistas däri, eller om det är minst 

6 m 2 men saknar direkt dagsbelysning, 

eller 

kokskåp, om utrymmet är så litet att 

en person ej kan vistas i det. 

Lägenheterna har grupperats efter 

storlek med beaktande endast av de rum 

som används som bostadsrum. Sålunda 

redovisas under rubriken "Antal r u m " 
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antalet bostadsrum utom i tab. 3, där 

samtliga rum medtagits, även sådana 

som används för annat ändamål än bo

stad, t ex kontor, läkarmottagning. 

Följande förkortningar har använts: 

R = rum, K = kök, KV = kokvrå. 

5 + RK betecknar sålunda 5 eller flera 

bostadsrum och kök. 

Rumsenhet ( B E ) . Såsom rumsenhet 
räknas såväl bostadsrum som kök. 

Kvalitetsgrupper. På grundval av 

uppgifterna om utrustningen har lägen

heterna indelats i sju kvalitetsgrupper. 

Denna gruppering omfattar följande ut

rustningselement: vattenledning i lägen

heten ( v a ) , avlopp ( a v ) , egen vatten-

klosett ( w c ) , centralvärme ( e v ) , eget 

bad- eller duschrum (bad ) , el- eller gas

spis med ugn (sp) samt kylskåp ( k y l ) . 

Innebörden av kvalitetsgrupperingen 

framgår av följande: 

1 = v a + a v + wc-j-cv + bad-)-sp-(-kyl 

2 = va + av-)-wc + cv + bad 

3 = va-(-av-f-wc-|-cv 

4 — va + av + wc 

5 = va-f-av + cv 

6 = va + av 

7 = saknar va och/eller av 

"Uppgift saknas" anger att lägen

heten inte kan hänföras till någon av 

kvalitetsgrupperna på grund av att upp

gift saknas beträffande någon av ut

rustningselementen . 

Upplåtelseform. Innehav av bostads

lägenhet redovisas i följande tre grup

per: 

Ägare: någon i hushållet äger det 

hus, i vilket lägenheten är belägen. 

Bostadsrättsinnehavare: någon i hus

hållet har erlagt insats till bostads-

( rätts) förening. 

Övriga: hushållet förfogar över lägen

heten på grund av hyreskontrakt eller 

annat avtal med husägaren eller med 

annan person. 

Hushållstyp. Befolkningen har för

delats på tre slag av hushåll: bostads

hushåll, andra privata hushåll och 

kollektivhushåll. Med bostadshushåll 

avses den person eller grupp av personer 

som för år 1966 mantalsskrivits som 

boende i en och samma bostadslägenhet. 

I bostadshushållet inräknas sålunda 

även inneboende. 

Som boende i kollektivhushåll har 

räknats personer som mantalsskrivits i 

bostäder, vilka icke är avsedda för en

skilda hushåll, t ex ungkarlshem, pen

sionat, ålderdomshem. 

Övriga personer, vilka ej kunnat hän

föras till någon bostadslägenhet, har 

redovisats som tillhörande andra privata 

hushåll. I denna grupp ingår bl a per

soner som vid mantalsskrivningen be

tecknats som »å kommunen skrivna» 

eller »utan känt hemvist». Vidare har 

till denna grupp förts hushåll (perso

ner) som bott i lappkåtor, husvagnar 

och andra bostäder av så enkel be

skaffenhet att de inte räknats som bo

stadslägenheter. Även personer som till

fälligt vistats på annan ort men likväl 

kvarskrivits i församlingen på viss fas

tighet, dock utan att kunna hänföras 

till bestämd lägenhet, har förts till 

andra privata hushåll . 

Vid 1960 års räkning gjordes en av-

gränsning av hushållsenheter även inom 

gruppen andra privata hushåll. Vid 

1965 års räkning redovisas endast an

talet personer som tillhör denna grupp, 

medan redovisningen av hushåll ute

slutande avser bostadshushåll. 
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T r å n g b o d d a hushåll , norm 1 (sam

ma definition som tillämpades vid 1960 

års r äkn ing) . Ett hushåll räknas som 

trångbott om antalet boende i lägenhe

ten överstiger två per bostadsrum, köket 

oräknat. Enpersons- och tvåpersonshus-

håll räknas dock aldrig som trångbodda. 

Trångbodda hushåll , n o r m 2 (ny 

definition). Ett hushåll räknas som 

trångbott om antalet boende i lägenhe

ten överstiger två per bostadsrum, kök 

och ett rum oräknade. Enpersonshushåll 

räknas dock aldrig som trångbodda. 

Boende = hushål lsmedlemmar. Som 

boende i en lägenhet räknas alla per

soner som för år 1966 mantalsskrivits 

såsom bosatta i lägenheten. 

Hushållsställning. Personer tillhö

rande bostadshushåll har klassificerats 

efter hushållsställning med utgångs

punkt från graden av släktskap med hus

hållsföreståndaren eller dennes maka. 

Som hushålls föreståndare betecknas 

den av de boende, som på grundval av 

äganderätt, hyresavtal eller annat avtal 

förfogar över lägenheten i dess helhet. 

Om i primärmaterialet en gift samboen

de kvinna redovisats som föreståndare, 

har uppgiften dock ändrats, i det att 

mannen generellt räknats som hushålls

föreståndare. Som hustru räknas här 

endast gift samboende kvinna, vars 

make är hushållsföreståndare. Med 

söner och döttrar avses samtliga barn 

oavsett ålder (även adoptiv-, foster- och 

styvbarn ) till hushållsföreståndaren 

och/eller dennes maka. Beteckningarna 

barnbarn, föräldrar och andra anhöriga 

anger likaså graden av släktskap till 

föreståndaren eller hans maka. Som 

annan anhörig räknas därvid syskon, 

syskonbarn, sonhustru, måg, svåger, 

faster m fl, däremot ej kusin. Som 

övriga räknas alla andra personer i hus

hållet, vilka inte inrymmes i ovan

nämnda släktskapsförhållanden till hus

håll sf öreståndaren eller dennes hustru. 

Barn (0—15 år) . Redovisning av hus
hållen efter antal barn under 16 år 
avser samtliga barn i denna ålder, som 
ingår i hushållet, oavsett om de är barn 
till hushållsföreståndaren och hans ma
ka eller e j . 

Hushål lskvot eller hushållsförestån

dare per 100 personer är den andel i 

procent av folkmängden i viss köns-, 

ålders- och civilståndsgrupp som utgöres 

av hushållsföreståndare. Vid beräkning 

av hushållskvoter för samtliga ogifta 

män resp kvinnor har det totala antalet 

hushållsföreståndare satts i relation till 

antalet ogifta personer i åldern 20 år 

och däröver. 

3. Lägenhetsbeståndet 
Det totala lägenhetsbeståndet den 1 no

vember 1965 uppgick till 2 875 263 

lägenheter, vilket innebär en ökning 

med 200 000 lägenheter eller med 

7,5 % sedan bostadsräkningen 1960. 

Under den mellanliggande femårsperio

den har enligt bostadsbyggnadsstatisti

ken tillkommit 388 000 lägenheter 

(exkl specialbostäder) genom nybygg

nad. Nettoavgången är sålunda ca 

188 000 lägenheter. Bruttoavgången 

torde vara något större, då ett visst 

antal lägenheter under perioden till

kommit genom till- eller ombyggnad 

och genom delning av lägenheter. 
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Tab. 3.l. Lägenhetsbeståndet i hela riket, tätorter, storstadsregioner m m, åren 1960 
och 1965 
The stock of dwellings in the whole country, localities, the three largest towns with suburbs etc., 
1960 and 1965 

Tab. 3.2. Lägenheter efter hustyp: förändringar i % 1960—1965 i hela riket, tätorter, 
storstadsregioner m m 

Dwellings by type oj building: changes in percent 1960—1965 in the whole country, localities, 
the three largest towns with suburbs etc. 

Inom statistiska centralbyrån har ut

förts en specialundersökning i syfte att 

närmare undersöka avgången av lägen

heter mellan 1960 och 1965. Resultaten 

från denna undersökning har publice

rats i Statistiska meddelanden Bo 

1968:33. De avgångna lägenheterna re

dovisas där med uppdelning på olika or

saker till avgång ( rivning, kontorisering, 

sammanslagning, övergång till fritids

bostäder, övergivning). 

I lab. 3.1 redovisas lägenhetsbestån

det 1960 och 1965 fördelat på tätorter 

av olika storlek, glesbygd och storstads

regioner. Uppgifter för storstadsregioner

na 1960 redovisas enligt indelningen 



20 

1965. Regionernas omfattning framgår följande lydelse: »Om båda lägenheter-

av bilaga 2 i Folk- och bostadsräkningen na i ett tvåfamiljshus används som en 

1965, del I I I . lägenhet av de i huset boende, anses de 

Genom tätorternas tillväxt har en del tillsammans utgöra en lägenhet. Finns 

av lägenheterna i glesbygdsområden kök i båda lägenheterna, inräknas det 

1960 uppgått i tätorterna 1965. Resten ena i antalet rum» . Denna regel gällde 

av minskningen på glesbygden beror i princip även 1960 men fanns intagen 

huvudsakligen på övergång till fritids- endast i instruktionen till de lokala 

bostäder eller övergivning (se ovan- granskningsorganen. Man kan därför 

nämnda specialundersökning). förmoda att en del uppgiftslämnare — 

Hur lägenhetsbeståndet i olika hus- utan att någon faktisk ändring skett — 

typer förändrats sedan 1960 framgår av redovisat huset som enfamiljshus 1965, 

tab. 3.2. Minskningen av antalet lägen- men däremot särredovisat de båda lä-

heter i tvåfamiljshus beror till stor del genheterna 1960, varvid huset då blev 

på sammanslagning av de båda lägen- registrerat som tvåfamiljshus. 

heterna. Siffrorna torde dock även ha Den relativa fördelningen av lägen-

påverkats av ett tillägg till anvisning- heterna efter hustyp och flerfamiljshu-

arna på räkningsblanketten 1965 med sens storlek framgår av tab. 3.3. 

Tab. 3.3. Lägenheter efter hustyp och husstorlek i hela riket, tätorter m m åren 1960 
och 1965. Relativ fördelning 

Dwellings by type and size of building in the whole country, localities etc., 1960 and 1965. 
Relative distribution 
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Tab. 3.4. Lägenheter efter byggnadsperiod i hela riket, tätorter, storstadsregioner m m 
år 1965. Relativ fördelning 
Dwellings by period of construction in the whole country, localities, the three largest towns with 
suburbs etc., 1965. Relative distribution 

Uppgifterna om byggnadsperiod avser 
1965 liksom vid föregående räkning den 
tidpunkt, då huset ursprungligen blev 
färdigt för inflyttning. Vid 1960 års 
räkning synes frågan om byggnadsperi
od i viss utsträckning ha missförståtts 
av fastighetsägarna och den lämnade 
uppgiften ibland kommit att avse om
byggnadsår. För att göra uppgiftsläm-
narna uppmärksamma på att uppgiften 
gällde det ursprungliga byggnadsåret, 
tillfogades en tilläggsfråga på fastighets
uppgiften: »Har huset tillbyggts eller 
ombyggts efter 1945?» Detta torde ha 
inneburit en viss förskjutning bakåt i 
tiden av de 1965 redovisade siffrorna 
för byggnadsperiod. 

Av tablån nedan framgår hur lägen

hetsbeståndet i hus byggda under olika 

perioder förändrats sedan föregående 

räkning. 



22 

Den redovisade minskningen av anta

let lägenheter byggda under perioden 

1946—1960 beror — förutom samman

slagning av lägenheterna, kontorisering 

o d — till ganska stor del på det ovan

nämnda förhållandet att ombyggnads-

året i stället för det ursprungliga bygg

nadsåret angivits vid 1960 års räkning, 

enligt vad som framgått vid en under

sökning av några kommuner , där pri

märmaterialet från båda räkningarna 

jämförts. I en del fall har hus, som bli

vit färdigställda kring årsskiftet 1960 / 

6 1 , medtagits i föregående räkning un

der byggnadsperioden 1956—1960, me

dan för samma hus byggnadsår 1961 

angivits vid 1965 års räkning. 

I tab. 3.4 redovisas lägenheternas pro

centuella fördelning efter byggnadspe

riod. Det äldsta lägenhetsbeståndet finns 

i glesbygdsområdena, där endast 10 % 

av lägenheterna tillkommit efter 1950 

mot 40 % i tätorterna. De större tätor

ternas nyproduktion koncentrerar sig 

alltmer till flerfamiljshus med minst 

20 lägenheter, medan nytillskottet av 

hus med 3—4 lägenheter numera är 

obetydligt. Detta belyses i tab. 3.5, där 

lägenheterna i flerfamiljshusen fördelats 

efter husstorlek och byggnadsperiod. 

Tab. 3.5. Lägenheter i flerfamiljshus byggda under olika perioder efter husstorlek i 
hela riket och i tätorter med 2 000—ω inv., år 1965. Relativ fördelning 

Divellings in multi-family houses, built in different periods, by size of building in the whole 
country and in localities with at least 2000 inhabitants, 1965. Relative distribution 
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Tab. 3.6. Lägenheter efter ägarekategori i hela riket, tätorter och glesbygd år 1965. 
Relativ fördelning 

Dwellings by type of ownership in the whole country, localities and sparsely populated areas, 1965. 
Relative distribution 

1 Korrigerade tal, jfr texten 

Klassificeringen efter ägarekategori 

har med ledning av uppgifterna om fas

tighetens ägare utförts lokalt i kommu

nerna. Då särskilda svårigheter förelig

ger vid identifiering av fastigheter som 

ägs av allmännyttiga bostadsföretag, till

ställdes varje kommun en förteckning 

över de allmännyttiga företag som ägde 

fastigheter inom respektive kommun. 

Trots denna åtgärd har man, sedan ta

bellerna framställts, kunnat konstatera 

att inom en del kommuner klassifice

ringen utförts felaktigt och att viss sam

manblandning skett mellan allmän

nyttiga bostadsföretag och andra ägare. 

Redovisning av lägenheterna efter ägare

kategori bör därför användas med för

siktighet, speciellt för finare regionala 

indelningar. 

Vad beträffar enfamiljshus, redovisas 

i tabellbilagan (t ex i tab. 1 och tab. 

17) ett betydande antal lägenheter som 

saknar uppgift om ägarekategori 

(33 689 lägenheter 1965 mot 9 622 år 

1960) . Detta har uppkommit genom ett 

fel vid den maskinella bearbetningen. 

En undersökning av primärmaterialet 

har visat att det i övervägande antal fall 
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rör sig om enfamiljshus med enskild 

person som ägare. Även bland de lägen

heter i enfamiljshusbeståndet för vilka 

man varken 1960 eller 1965 kunnat 

identifiera ägare var troligen flertalet 

ägda av enskild person. I tab. 3.6 har 

siffrorna för gruppen enskild person 

korrigerats genom att lägenheterna i en

familjshus, som i tabellbilagan redovisas 

under rubriken »uppgift saknas», över

flyttats till kategorien enskild person. 

1960 redovisades endast 2 451 lägen

heter i småhus (varav 1 249 i enfamiljs

hus) ägda av bostadsrättsförening. Mot

svarande antal för 1965 är 20 650 lägen

heter i småhus, därav 20 067 i enfa

miljshus. Jämförelse med bostadsbygg-

nadsstatistiken visar att antalet sådana 

lägenheter underskattats 1960, medan 

1965 års siffra är något för hög. Vid 

den senare räkningen skulle på fastig

hetsblanketten anges om huset är rad-

eller kedjehus, varvid hus med två lä

genheter klassificerades som tvåfamiljs-

hus och huslängor om tre eller flera lä

genheter klassificerades som tre eller 

flera enfamiljshus. Felaktiga svar från 

uppgiftslämnarna kan ha bidragit till 

överskattning av antalet småhus ägda 

av bostadsrättsföreningar. I följande 

tablå visas lägenheternas fördelning 

efter ägare 1960 och 1965. 

4. Lägenheternas storlek och 
utrustning 

Lägenhetsbeståndets förändringar sedan 

1960 med avseende på storlek framgår 

av följande tablå. 

Det minskade antalet smålägenheter 

med kök hänger delvis samman med att 

i 1965 års räkningsblankett intogs ett 

förtydligande beträffande storleken på 

kök (minst 6 kvadratmeter och med 

fönster). En del uppgiftslämnare, som 

1960 angivit t ex 1 rum och kök, har 

1965 redovisat samma lägenhet som 1 

rum och kokvrå. 

En ytterligare orsak till minskningen 

av lägenheter om 1 eller 2 rum och kök 

i småhusen är sammanslagningen av lä

genheterna i tvåfamiljshusen, vilket bi

drar till förskjutningen mot större lä

genheter i enfamiljshus. 

Av tab. 4.1 framgår lägenheternas 

fördelning efter storlek (uttryckt i an

tal bostadsrum och förekomst av kök 

eller kokvrå) med uppdelning på små

hus och övriga hus. Antalet tvårums

lägenheter har minskat sedan 1960 men 

denna lägenhetstyp är fortfarande den 
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Tab. 4.1. Lägenheter efter storlek i hela riket, tätorter och glesbygd år 1965. Relativ 
fördelning 

Dwellings by size in the whole country, localities and sparsely populated areas, 1965. Relative 
distribution 

Tab. 4.2. Lägenheter efter storlek i hus byggda under olika perioder, i hela riket år 
1965. Relativ fördelning 

Dwellings by size in houses built in différent periods, in the whole country, 1965. Relative distri
bution 
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vanligaste och utgör drygt 28 % av hela 

lägenhetsbeståndet ( 3 2 % år 1960) . 

35 % av lägenheterna i flerfamiljshus 

och 40 % i tvåfamiljshus består av två 

rum och kök. I enfamiljshusen däremot 

dominerar trerums- och fyrarumslägen

heterna, vilka tillsammans utgör 55 % 

av lägenhetsbeståndet i enfamiljshus. 

I tab. 4.2 visas hur lägenheterna för

delar sig efter storlek i hus av olika 

ålder. 

Åldersstrukturen för lägenheter av 

olika storlek belyses i tab. 4.3. Glesbyg

den har i denna tabell särredovisats för 

att visa den från riksgenomsnittet starkt 

avvikande ålderssammansättningen. I 

hela riket har 43 % av fyrarumslägen

heterna och 35 % av de ännu större lä

genheterna byggts sedan 1950. Motsva

rande tal för glesbygden, där större de

len av lägenhetsbeståndet tillkommit 

före 1921, är 15 % resp. 13 %. I tät

orter med minst 2 000 invånare där

emot har 55 % av lägenheterna om 4 

RK och 44 % av lägenheterna om minst 

5 RK byggts efter 1950. 

Tab. 4.3. Lägenheter av olika storlek efter byggnadsperiod i hela riket och glesbygden 
år 1965. Relativ fördelning 
Dwellings of different sizes by period of construction in the whole country and in sparsely popu-
lated areas, 1965. Relative distribution 
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Tab. 4.4. Antal rumsenheter per 100 lägenheter i olika hustyper i hela riket, tätorter 
och glesbygd, åren 1960 och 1965 

Number of rooms (including kitchen) per 100 dwellings in buildings of different types, in the 
whole country, localities and sporsely populated areas, 1960 and 1965 

Ett sammanfattande mått på lägenheter

nas storlek är det genomsnittliga an

talet rumsenheter per 100 lägenheter 

(beräknat i relation till samtliga lägen

heter utan hänsyn till att uppgift om 

antal rum och/eller kök saknas för vissa 

lägenheter) . Som rumsenhet räknas där

vid såväl bostadsrum som kök. 

Uppgifter om antalet rumsenheter per 

100 lägenheter i olika hustyper lämnas 

i tab. 4.4. Jämfört med 1960 har anta

let rumsenheter genomgående ökat i 

samtliga hustyper. Nyproduktionens 

satsning på större lägenheter, vad avser 

antalet rum, och i viss mån även sam

manslagningen av lägenheterna i två-

familjshus ger givetvis utslag i mar

kant ökning av ut rymmen i enfamiljs

husbeståndet. 

Lägenheternas utrustningsstandard 

har, vad gäller de utrustningsdetaljer 

som efterfrågats i folk- och bostadsräk

ningen, avsevärt förbättrats under den 

senaste femårsperioden. Skillnaderna är 

särskilt markanta i glesbygdsområdena, 

vilket framgår av tab. 4.5. 

Sambandet mellan lägenheternas stor

lek och utrustning visas i tab. 4.6. De 

större lägenheterna är betydligt bättre 

utrustade än de mindre. Den sämsta 

standarden har lägenheter om 1 rum 

och kök, beroende på att dessa till stor 

del tillhör det äldre lägenhetsbeståndet. 

Smålägenheterna utan kök, av vilka 

närmare 60 % byggts efter 1940, har 

däremot avsevärt bättre standard än lä

genheterna om 1 rum och kök. 

Genom kombination av de olika ut

rustningsdetaljerna (förekomst av vat

tenledning i lägenheten, avlopp, cen

tralvärme, eget wc, eget bad eller dusch

rum, elspis med ugn eller gasspis med 

ugn samt kylskåp) har lägenheterna in

delats i sju kvalitetsgrupper. Grupper

nas innebord framgår av översikten pa 
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Tab. 4.5. Procentuell andel lägenheter med olika utrustningsdetaljer i hela riket, tät
orter m m, åren 1960 och 1965 

Dwellings with different kinds of equipment in percent of all dwellings in the whole country, 
localities etc., 1960 and 1965 

sid. 17. Lägenheternas fördelning på 

kvalitetsgrupper inom olika hustyper 

redovisas i tab. 4.7. 

Kvalitetsgrupperingen är en förenk

lad klassificering av lägenheterna efter 

utrustningsstandard, som inte utesluter 

ganska stora standardskillnader inom 

samma kvalitetsgrupp. Sålunda har kan

ske en äldre moderniserad lägenhet, som 

numera tillhör kvalitetsgrupp 1, ej alls 

samma förvaringsutrymmen, badrums-

eller köksutrustning som en lägenhet 

byggd på 1960-talet. 

Det har skett en betydande upprust

ning av det äldre lägenhetsbeståndet. 

Om man exempelvis ser på lägenheterna 

byggda före 1921, har antalet minskat 

från ca 909 000 år 1960 till 797 000 

år 1965. Antalet lägenheter, som tillhör 

kvalitetsgrupperna 1—2 och är byggda 

före 1921, har likväl ökat från 166 000 

till 226 000. 

I tablån nedan lämnas en jämförelse 

mellan de två senaste räkningarna vad 

avser andelen lägenheter som tillhör de 

högsta och lägsta kvalitetsgrupperna in

om olika hustyper. 
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Tab. 4.6. Procentuell andel lägenheter med olika utrustningsdetaljer inom olika stor
leksgrupper, i hela riket, tätorter och glesbygd år 1965 
Dwellings with different kinds of equipment in percent of all dwellings in different size groups, 
in the whole country, localities and sparsely populated areas, 1965 
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Tab. 4.7. Lägenheter efter kvalitetsgrupp inom olika hustyper i hela riket, tätorter och 
glesbygd år 1965. Relativ fördelning 

Dwellings by quality group in buildings of different types, in the whole country, localities and 
sparsely populated areas, 1965. Relative distribution 
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5. Lägenheternas utnyttjande 
Med bebodd avses i folk- och bostads

räkningen sådan lägenhet, i vilken bor 

personer som mantalsskrivits såsom bo

satta där. Antalet bebodda lägenheter 

i hela riket uppgick till 2 777 673 eller 

96,6 % av samtliga. 

De obebodda lägenheterna har 1965 

redovisats i tre grupper: 1) upplåtna, 

men utan mantalsskriven boende, 2 ) 

lediga, dvs varken bebodda eller upp

låtna och 3) utan uppgift om utnytt

jandet. 

I tab. 5.1 redovisas lägenheternas för

delning på bebodda och obebodda åren 

1960 och 1965. Vid den senaste räk

ningen ombads fastighetsägarna att spe

cificera orsakerna till att de lediga lä

genheterna ej uthyrts eller på annat sätt 

upplåtits. Det är tänkbart att kravet på 

specifikationen bidragit till att propor

tionerna mellan upplåtna och övriga obe

bodda lägenheter ändrats jämfört med 

1960. 

Antalsmässigt har de obebodda lägen

heterna ökat med ca 4 650 sedan 1960 

och uppgick år 1965 till 97 590. Anta

let lägenheter som var upplåtna men 

saknade mantalsskriven boende uppgick 

till 44 542 (21 911 år 1960) , varav 

37 928 eller 85 % fanns i tätorter med 

minst 2 000 inv. 

Av tablån på sid 33 framgår de obe

bodda lägenheternas fördelning på upp

låtna och lediga samt för de senare or

saken till att dessa ej uthyrts eller på 

annat sätt upplåtits. 

Tab. 5.1. Lägenheter efter utnyttjande i hela riket, tätorter och glesbygd, åren 1960 
och 1965. Relativ fördelning 

Dwellings by occupancy status in the whole country, localities and sparsely populated areas, 1960 
and 1965. Relative distribution 
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Tab. 5.2. Bebodda och obebodda lägenheter efter kvalitetsgrupp och lägenhetsstorlek 
i hela riket, tätorter och glesbygd år 1965. Relativ fördelning 
Occupied and vacant dwellings by quality group and size, in the whole country, localities and 
sparsely populated areas, 1965. Relative distribution 
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Vad beträffar lägenheter som är »ut

rymda på grund av förestående rivning» 

bör dessa enligt definitionen egentligen 

inte ingå i lägenhetsbeståndet. I likhet 

med 1960 års räkning har de dock med-

tagits även 1965, men har i tab. 3 i ta

bellbilagan särredovisats. I det redovi

sade antalet (4 275 lägenheter i hela 

r iket) ingår ej de fall då samtliga lä

genheter i ett hus utrymts. Då endast 

en del av lägenheterna i ett rivningshus 

varit bebodda, torde i flertalet fall även 

de utrymda lägenheterna ha redovisats. 

Ibland har dock fastighetsägarna enbart 

anmärkt att resten av huset är utrymt 

för rivning utan att ange antalet utrym

da lägenheter och dessas beskaffenhet. 

Sålunda är det under ovanstående rub

rik redovisade antalet ej något mått på 

hela beståndet av rivningslägenheter vid 

räkningstillfället. 

Av tab. 5.2 framgår att de obebodda 

lägenheterna i genomsnitt är av mindre 

storlek och sämre kvalitet än de bebod

da. Kvalitetsgrupperingen för de obe

bodda lägenheterna på glesbygden är 

dock osäker. För en betydande andel av 

dessa saknades uppgift om åtminstone 

någon utrustningsdetalj och kvalitets

grupperingen kunde därför ej genom

föras. 

De obebodda lägenheterna, speciellt 

på glesbygden, tillhör till stor del det 

äldre lägenhetsbeståndet. Det är tänk

bart att en del av dessa egentligen stått 

övergivna eller övergått till att utnyttjas 

som fritidsbostäder. I följande tablå re

dovisas för bebodda och obebodda lägen

heter andelen sådana lägenheter som 

byggts före 1921. 

Upplåtelseform för bebodda lägenhe

ter redovisas i tab. 5.3. Andelen lägen

heter som innehas med bostadsrätt har 

ökat under den senaste femårsperioden 

och utgör numera 12 % mot 9 % år 

1960. Av tabellen framgår tydligt att 

upplåtelseformen är starkt korrelerad 

med hustyp. Samma gäller lägenheter

nas ålder och storlek. Majoriteten av 

bostadsrättslägenheterna har byggts un

der de senaste årtiondena och är sålunda 

kvalitativt bättre utrustade och något 

större än genomsnittet av lägenheterna i 

hyreshus. 

Tre fjärdedelar av lägenheterna i små

hus bebos av husens ägare. Det förhål

landet att lägenheterna i småhusbestån

det är större till rumsantal än i övriga 
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Tab. 5.3. Lägenheter efter upplåtelseform i hela riket, tätorter och glesbygd, år 1965. 
Relativ fördelning 
Occupied dwellings by tenure in the whole country, localities and sparsely populated areas, 1965. 
Relative distribution 

hus påverkar givetvis fördelningen efter 

lägenhetsstorlek för kategorien ägare, 

vilket framgår av nedanstående tablå. 

6. Bostadshushåll 
Antalet bostadshushåll överensstämmer 

med antalet bebodda lägenheter, dvs så

dana lägenheter i vilka bodde personer 

som för år 1966 mantalsskrivits såsom 

bosatta där. För hela riket 1965 redo

visas 2 777 673 bostadshushåll. Detta 

innebär en ökning med ca 195 500 hus

håll eller 7,6 % sedan 1960. Folkmäng

den i bostadshushållen har under sam

ma tid ökat med 283 000 personer eller 

3,9 % och uppgick 1965 till 7 624 475 . 

Tab. 6.1 visar för åren 1960 och 1965 

antalet bostadshushåll och den dessa 

hushåll tillhörande folkmängden ( i ta

bellbilagan redovisad under rubrikerna 

»antal boende» eller »antal hushålls

medlemmar») i hela riket, tätorter av 

olika storlek, glesbygd och storstadsom

råden. 

De befolkningsgrupper som inte in

gick i bostadshushållen har klassifi

cerats som tillhörande kollektivhushåll 

(68 553 personer) och andra privata 

hushåll (73 397 personer) . Båda dessa 

kategorier, vilka ej uppdelats på sepa

rata hushållsenheter, utgjorde tillsam

mans endast 1,8 % av rikets befolk

ning. 

Bland de kollektivt boende var fler

talet ogifta (63 % ) eller förut gifta, me

dan gifta samboende utgjorde endast 

4 %. Av samtliga ogifta och förut gifta 

( inkl gifta ej samboende) män i åldern 

65 år och däröver tillhörde 7 % kollek-

livhushåll, i regel ålderdomshem eller 

vårdanstalter. Bland ogifta och förut gif-
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Tab. 6.1. Antal bostadshushåll och bostadsfolkmängden i hela riket, tätorter, storstads
regioner m m, åren 1960 och 1965 

Dwelling households and population belonging to dwelling households in the whole country, loca-
lities, the three largest towns with suburbs etc., 1960 and 1965 

ta kvinnor i samma ålder var motsva

rande andel 5 %. 

Även inom andra privata hushåll (å 

kommunen skrivna och andra personer 

som vid mantalsskrivningen ej kunnat 

hänföras till viss bestämd bostad) utgör 

de ogifta 63 %. Gifta samboende är nå

got fler (11 % ) inom denna kategori 

än inom kollektivhushåll. I nedanstå

ende tablå redovisas ålderssammansätt

ningen bland de kollektivt boende och 

bland personer tillhörande andra privata 

hushåll . 

Av de i en lägenhet boende har som 

hushållsföreståndare klassificerats den 

person, som på grund av äganderätt, hy

resavtal eller annat avtal förfogar över 

lägenheten i dess helhet. För gifta sam

boende har dock alltid mannen räknats 

som hushållsföreståndare. 

Vid 1960 års räkning uppdelades bo

stadshushållen i två grupper, dels med 

och dels utan hushållsföreståndare. Den 

sistnämnda gruppen uppgick till endast 

937 hushåll (omfattande 3 340 perso

ner) i hela riket. Vid 1965 års räkning 

har denna uppdelning slopats och i varje 

hushåll en person klassificerats som fö

reståndare. Sålunda överensstämmer an

talet hushållsföreståndare med antalet 

bostadshushåll. 

Personer tillhörande bostadshushållen 

har klassificerats efter hushållsställning, 

dvs efter sin relation till hushållsföre

ståndaren och/eller hans maka. I tab. 

6.2 redovisas hur folkmängden i bostads

hushåll fördelar sig efter hushållsställ

ning vid de två senaste räkningarna. 
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Tab. 6.2. Bostadsfolkmängden efter hushållsställning i hela riket, tätorter och glesbygd, 
åren 1960 och 1965. Relativ fördelning 

Population belonging to dwelling households by relationship to household head, in the whole 
country, localities and sparsely populated areas, 1960 and 1965. Relative distribution 

1 Exkl hushåll utan föreståndare 

Tab. 6.3. Bostadshushåll efter föreståndarens ålder i hela riket, tätorter och glesbygd, 
åren 1960 och 1965. Relativ fördelning 

Dwelling households by age of the household head in the whole country, localities and sparsely 
populated areas, 1960 and 1965. Relative distribution 
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Av tablån nedan framgår hushållens 

fördelning efter föreståndarens kön och 

civilstånd. Trots att andelen hushåll med 

gift samboende föreståndare minskat 

sedan 1960 har denna grupp i absoluta 

tal ökat med ca 85 000. Den numerärt 

näst största ökningen uppvisar hushåll 

med övriga (gifta ej samboende och för

ut gifta) kvinnliga föreståndare, som 

ökat med 50 000 sedan föregående räk

ning. 

Hushållens fördelning efter förestån

darens ålder åren 1960 och 1965 redo

visas i tab. 6.3. Andelen föreståndare 

under 25 år har ökat något, speciellt i 

de större tätorterna. I övrigt märks en 

förskjutning mot högre åldrar, som i 

stort motsvarar förändringarna i befolk

ningens åldersstruktur. 

Den i glesbygdsområden relativt sett 

ganska stora ökningen av andelen hus

hållsföreståndare i åldern 65 år och där

över är huvudsakligen betingad av ut

tunningen av befolkningen i de yngre 

åldrarna. Som man ser av följande sam

manställning, har denna grupp i abso

luta tal ökat med endast 3 742 hushåll 

sedan 1960. 

Glesbygdsbefolkningens relativa ål
dersfördelning åren 1960 och 1965 läm
nas i nedanstående tablå. Av denna 
framgår att förskjutningarna i ålders
sammansättningen relativt väl motsva
ras av förändringarna i hushållsföre
ståndarnas åldersfördelning enligt tab. 
6.3. Uppgifterna i tablån nedan har be
gränsats till att gälla befolkningen i ål
dern 20 år och däröver, eftersom hus
hållsföreståndare i yngre åldrar är myc
ket fåtaliga. 

Den procentuella andelen personer 

inom olika köns-, ålders- och civil

ståndsgrupper, som förfogar över en 

egen lägenhet i egenskap av hushålls

föreståndare, brukar benämnas hushålls

kvot. 

Hushållskvoter inom olika köns- och 

civilståndsgrupper redovisas i tab. 6.4. 

Jämfört med 1960 är hushållskvoterna 
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Tab. 6.4. Hushållskvoter inom olika köns- och civilståndsgrupper i hela riket, tätorter 
och glesbygd, åren 1960 och 1965 
Headship rates in different sex and marital status groups, in the whole country, localities and 
sparsely populated areas, 1960 and 1965 

i stort sett oförändrade för ogifta per

soner och för gifta samboende män. 

När man jämför hushållskvoterna inom 

olika åldersgrupper (betr. år 1965 se 

tab. 4 i tabellbilagan) med motsvarande 

tal från 1960, visar det sig dock att hus

hållskvoterna för ogifta genomgående 

ökat i varje åldersklass. För hela civil

ståndsgruppen tar dock förändringarna 

i åldersfördelning och ökningen av hus

hållskvoter ut varandra. 

Bostadsfolkmängdens tillväxt (med 

3,9 % ) , förskjutningar i befolkningens 

ålders- och civilståndsfördelning samt 

förändringar av hushållskvoterna har 

medfört en ökning av antalet bostads

hushåll med 7,6 % sedan 1960. Hus

hållen har alltså blivit i genomsnitt 

mindre. Denna förändring belyses i tab. 

6.5, av vilken framgår att antalet boende 

per 100 hushåll minskat i alla bebyg

gelsetyper och att andelen enpersons-

hushåll genomgående ökat. 

Hur hushållens storlek varierar med 

hänsyn till föreståndarens ålder och ci

vilstånd visas i följande sammanställ

ning, som upptar antal boende per 100 
hushåll (hela riket 1965) . 
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1 Inkl gifta ej samboende 

Antalet minderåriga barn ( i åldern 

0—15 å r ) , som ingår i bostadshushåll, 

har minskat med drygt 3 % sedan 

1960. Den samtidiga tillväxten av små

hushåll har i förhållande till 1960 med

fört förskjutningar mellan hushåll med 

och utan barn. Totalt har antalet hus

håll med barn minskat med 27 500 eller 

Tab. 6.5. Bostadshushåll efter antal boende i hela riket, tätorter, storstadsregioner 
m m, åren 1960 och 1965. Relativ fördelning 

Dwelling households by number of occupants in the whole country, localities, the three largest 
towns with suburbs etc., 1960 and 1965. Relative distribution 
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Tab. 6.6. Bostadshushåll efter antal barn (0—15 år) i hela riket, tätorter, storstadsregio
ner m m, åren 1960 och 1965. Relativ fördelning 

Dwelling households by number of children under 16 years of age in the whole country, localities, 
the three largest towns with suburbs etc., 1960 and 1965. Relative distribution 

2,7 % under den senaste femårsperio

den. Andelen barnhushåll har sjunkit 

från 39,3 % år 1960 till 35,5 % år 

1965. 

Hushållens fördelning efter antal 

barn i olika bebyggelsetyper redovisas i 

tab. 6.6. Flyttning till tätorter och gles

bygdsbefolkningens ändrade åldersstruk

tur har resulterat i en betydande ökning 

av andelen barnlösa hushåll i glesbygds

områden. Antalet barn per 100 hushåll 

i glesbygden uppgick 1960 till 74, men 

har 1965 sjunkit till 63 . Motsvarande 

tal för hela riket är 69 resp. 62. 

Observeras bör att fördelningen efter 

antal barn i åldern 0—15 år avser samt

liga minderåriga barn i hushållet. Där

emot har som vuxna söner och döttrar 

betecknats endast sådana personer i ål

dern 16 år och däröver, som är barn 

till hushållsföreståndaren och/eller hans 

hustru. Hushållens fördelning efter an

talet vuxna söner och döttrar framgår 

av följande tablå. 
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7. Boendeförhållanden 
Som framgått i tidigare avsnitt har an

talet lägenheter om minst 3 rum och 

kök ökat kraftigt mellan 1960 och 

1965. Samtidigt har den genomsnittliga 

hushållsstorleken minskat och därige

nom har hushållens utrymmesstandard 

— mätt i antal rum och förekomst av 

kök — avsevärt förbättrats. 

I tab. 7.1 redovisas olika stora hushåll 

fördelade på lägenhetsstorlek. Jämfört 

med 1960 har i alla hushållstyper skett 

en förskjutning mot större lägenheter. 

För tvåpersons- och trepersonshushållen 

var såväl 1960 som 1965 lägenheter om 

två rum och kök den vanligaste lägen

hetstypen. Samma gällde 1960 även för 

hushåll om fyra personer, av vilka 

32,3 % bodde i två rum och kök. 1965 

däremot bodde endast 24,4 % av fyra-

personshushållen i två rum och kök och 

32,9 % i tre rum och kök. 

I tablån på sid 42 visas för lägenheter 

av olika storlek antalet boende per 100 

hushåll . Endast i kokvrålägenheterna 

( inkl lägenheter som består av enbart 

rum eller enbart kök) är den genom

snittliga hushållsstorleken praktiskt ta

get oförändrad, medan hushållen i alla 

andra lägenhetstyper har minskat i 

storlek. 

Ett mått på utrymmesstandard, som 

tar hänsyn till hushållets storlek, är 

boendetäthet, dvs antalet boende per 

100 rumsenheter. Såsom rumsenhet räk

nas därvid såväl bostadsrum som kök. 

Ovan har framgått att hushållsstorleken 

har visst samband med lägenhetens stor

lek så att större lägenhet bebos av i ge

nomsnitt större hushåll . När man sätter 

antalet boende i relation till bostadsut-

Tab. 7.1. Bostadshushåll av olika storlek fördelade efter lägenhetsstorlek i hela riket, 
åren 1960 och 1965. Relativ fördelning 

Dwelling households of different sizes by size of dwelling in the whole country, 1960 and 1965. 
Relative distribution 
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Förändringarna som inträffat under 

den senaste femårsperioden i fråga om 

ökad utrymmesstandard, kommer till 

uttryck även i tab. 7.2, som visar ande

len trångbodda hushåll i olika bebyg

gelsetyper och för olika stora hushåll . 

För vissa hushåll saknas uppgift om 

lägenhetens storlek. Andelen trångbod

da hushåll har dock beräknats i relation 

till samtliga hushåll, inkl sådana for 

vilka uppgifter om lägenhetsstorlek sak

nas. Boende per 100 rumsenheter har 

likaledes beräknats utan hänsyn till att 

uppgift om lägenhetsstorlek saknas i ett 

antal fall. 

Både 1960 och 1965 tillämpades en 

trångboddhetsnorm (norm 1 ) , som in

nebar att hushåll med mer än två boen

de per bostadsrum, köket oräknat, be

traktades som trångbodda. Vid 1965 års 

räkning har parallellt använts en ny 

trångboddhetsnorm (norm 2 ) , enligt 

vilken ett hushåll räknas som trångbott 

om det finns mer än två boende per bo

stadsrum, varvid köket och ett av rum

men (»vardagsrummet») borträknats. 

Enpersonshushåll räknas aldrig som 

trångbodda. 

Såsom norm 1 är konstruerad, kan 

endast hushåll med minst tre personer 

bli trångbodda. Enligt norm 2 kan även 

tvåpersonshushåll vara trångbodda. Av 

denna anledning har enpersonshushållen 

och, vad beträffar redovisningen enligt 

norm 1, även tvåpersonshushållen ute

slutits ur tab. 7.2. Dessa hushåll ingår 

endast i summaraden. 

Som ovan framgått ökar boendetäthet 

vid stigande hushållsstorlek. Motsvaran

de utveckling skulle man förvänta sig 

även för trångboddhetstalen. Att så inte 

är fallet, beror på definitionens utform-
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Tab. 7.2. Andel trångbodda hushåll bland hushåll av olika storlek i hela riket, tätorter 
och glesbygd, åren 1960 och 1965 
Households living in overcrowded dwellings in percent of all households in different size groups, 
in the whole country, localities and sparsely populated areas, 1960 and 1965 

1 Inkl enpersons- och tvåpersonshushåll. — 2 Inkl enpersonshushåll. 

ning. Enligt norm 1 räknas hushåll med 

både tre och fyra boende som trångbod

da endast i enrumslägenheter, och hus

håll med fem respektive sex boende en

dast i enrums- och tvårumslägenheter. 

Eftersom enrumslägenheterna i större 

utsträckning bebos av trepersonshushåll 

än av fyrapersonshushåll, framstår tre-

personshushållen som trångbodda i hög

re grad än hushåll med fyra personer. 

I själva verket har trepersonshushållen 

lägre boendetäthet, räknat i antal boen

de per rumsenhet, än fyrapersonshus-

hållen. Samma förhållande gäller alla 

udda hushållsstorlekar, som uppvisar 

högre trångboddhetstal än hushåll med 

jämnt antal boende. 

Tab. 7.2 visar att andelen trångbodda 

hushåll (enligt norm 1) minskat från 

8,3 °7o till 4,6 % sedan år 1960. I ab

soluta tal innebär detta en minskning 

med 88 531 hushåll eller med 41,1 %. 

I hela riket år 1965 var 126 783 hus

håll trångbodda och motsvarande antal 

trångbodda personer uppgick till 576 183 

(7,6 % av hela bostadsfolkmängden). 
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Tab. 7.3. Bostadshuhåll med olika antal barn (0—15 år) fördelade efter lägenhetsstorlek 
i hela riket, åren 1960 och 1965. Relativ fördelning 
Dwelling households with different number of children under 16 years of age by size of dwelling, 
in the whole country, 1960 and 1965. Relative distribution 

Allt eftersom utrymmesstandarden 

ökar, har det ansetts önskvärt att ändra 

gränsen för den minimistandard som 

under en viss tidsperiod accepterats som 

norm vid beräkning av trångboddhets

tal. Enligt den nya normen (norm 2 

år 1965) , där man vid bestämmandet 

av trångboddhet exkluderar förutom 

köket även ett av bostadsrummen, blir 

en fjärdedel av landets hushåll trång

bodda och 33 % av bostadsfolkmäng

den. 

I tab. 7.3 redovisas hur hushåll utan 

och med barn fördelar sig på olika lägen

hetsstorlekar. Den vanligaste lägenhets

typen för såväl hushåll med barn som 

utan barn var år 1960 lägenheter om 

två rum och kök. För barnhushållen 

märks år 1965 en kraftigare förskjut

ning mot större lägenheter än för de 

barnlösa hushållen. Därvid har lägen

heter om tre rum och kök blivit den 

vanligaste lägenhetstypen för barnhus

håll . 

Barnhushållen har en väsentligt hög

re boendetäthet än hushåll u tan barn. 

Boendetätheten ökar givetvis med sti

gande barnantal, vilket framgår av föl

jande tablå. 
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Tab. 7.4. Andel trångbodda hushåll bland hushåll med olika antal barn (0—15 år) i 
hela riket, tätorter och glesbygd, åren 1960 och 1965 
Households living in overcrowded dwellings in percent of all households with different number of 
children under 16 years of age, in the whole country, localities and sparsely populated areas, 1960 
and 1965 

Som ovan nämnts är 4,6 % av samt

liga hushåll trångbodda. En fördelning 

av hushållen efter förekomsten av barn 

visar att trångboddheten är betydligt 

högre bland barnhushållen ( 1 0 , 5 % ) 

än bland hushåll utan barn (1,3 % ) . 

Av de 126 783 trångbodda hushållen är 

103 462 barnhushåll. Av tab. 7.4 fram

går hur trångboddheten minskat för hus

håll med barn i jämförelse med 1960. 

Graden av trångboddhet för hushåll 

av olika storlek och med olika antal barn 

framgår av följande sammanställning. 

Av denna kan utläsas att vid given hus

hållsstorlek är trångboddheten vanligare 

bland hushåll med barn än bland hus

håll som endast består av vuxna per

soner. 
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Den avsevärda upprustningen av lä

genheterna i kvalitetshänseende (åt

minstone vad gäller de utrustningsde

taljer som efterfrågats i folk- och bo

stadsräkningen och som schematiserats 

genom kvalitetsgrupperingen) som skett 

under tiden 1961—1965, återspeglas i 

tab. 7.5, i vilken för hushåll av olika 

storlek visas fördelningen efter lägen

heternas kvalitetsgrupp. 

En allt större andel av hushållen bor 

i de bäst utrustade lägenheterna (med 

vatten, avlopp, centralvärme, wc och 

eget bad eller duschrum) och denna an

del tilltar med stigande hushållsstorlek. 

Som framgår av tab. 7.6, är utrust

ningsstandarden i genomsnitt högre för 

barnhushållen än för hushåll utan barn. 

I tätorterna bor 8 5 , 3 % av barnhushållen 

i lägenheter tillhörande kvalitetsgrupp 

1—2, men endast 66,6 % av hushåll 

utan barn. Motsvarande tal för glesbyg

den är 54,4 % av barnhushåll och 

29,4 % av hushåll utan barn. 

Tab. 7.5. Bostadshushåll av olika storlek fördelade efter lägenhetens kvalitetsgrupp i 
hela riket, åren 1960 och 1965. Relativ fördelning 
Dwelling households of different sizes by quality group of dwelling, in the whole country, 1960 
and 1965. Relative distribution 

1 Talen baserar sig på ett urval som omfattar 1/10 av hushållen. 
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Tab. 7.6. Bostadshushåll med olika antal barn (0—15 år) fördelade efter lägenhetens 
kvalitetsgrupp i hela riket, åren 1960 och 1965. Relativ fördelning 
Dwelling households with different number of children under 16 years of age by quality group of 
dwelling, in the whole country, 1960 and 1965. Relative distribution 

1 Talen baserar sig på ett urval som omfattar 1/10 av hushållen. 

8. Råtabeller 
De tabeller i föreliggande publikation 

som avser hela riket (med särredovis

ning av tätorter m m ) motsvarar i stor 

utsträckning de råtabeller som fram

ställts för olika regionala enheter, van

ligen med kommun eller församling som 

minsta enhet. I ett flertal råtabeller har 

tätorter (resp delar av tätorterna) och 

glesbygden särredovisats. 

Varje kommun har erhållit ett exem

plar av de råtabeller som avser kommu

nens förhållanden. Kommunblockstabel-

lerna har tillställts samarbetsnämnderna 

i respektive kommunblock, medan läns

styrelserna erhållit samtliga råtabeller 

för respektive län. 

De i denna del publicerade rikstabel

lernas nummer och motsvarande råta-

bellers beteckningar (med angivande av 

minsta regionala enhet) lämnas i sam-
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manställningen på sid 47. För de tabel

ler i tabellbilagan som exakt motsvaras 

av en råtabell har utsatts likhetstecken. 

Samtliga råtabeller finns framställda 

för hela riket, i de flesta fall med sam

mandrag för samtliga tätorter, tätorter 

med 200—1 999 inv. och 2 000—o> inv. 

samt glesbygd. Råtabellerna i B-serien 

finns dessutom för kommunblock, län 

och storstadsregioner, tab. B 2 även för 

( kommunblocksanpassade ) A-regioner. 

I kommuntabellerna har enskilda tät

orter och glesbygd särredovisats. 

Samma regionala indelningar gäller 

även för CB-serien med undantag av 

tab. CB 2, som endast finns för hela ri

ket. Redovisning efter (kommunblocks

anpassade) A-regioner finns i tab. CB 1. 

I tab. CB 3—CB 5 har i kommuntabel

lerna endast tätorter med 2 000—o> inv. 

särredovisats. 

I CF-serien har tabellerna CF 1 och 

CF 2 framställts även för kommunblock 

och (kommunblocksanpassade) A-regio

ner, län och storstadsregioner. Tab CF 3 

och CF 5 finns för kommunblock och 

län. Tab. CF 6 har framställts för hela 

riket och städer med minst 50 000 in

vånare. 



TABELLER 



Tab. 1. Lägenheter efter fastighetstyp, byggnadsperiod, ägarekategori, utrustning, kvalitetsgrupp och storlek samt efter hustyp år 1965 

Dwellings by type of real estate, period of construction, type of ownership, equipment, quality group, size of dwelling and type of building 

50 



51 



TAB. 1 (forts). LÄGENHETER EFTER FASTIGHETSTYP, BYGGNADSPERIOD, ÄGAREKATEGORI UTRUSTNING. KVALITETSGRUPP OCH STORLEK SAMT EFTER HUSTYP 

SAMTLIGA TÄTORTER 

52 



53 



TAB. 1 (forts.). LÄGENHETER EFTER FASTIGHETSTYP. BYGGNADSPERIOD. ÄGAREKATEGORI. UTRUSTNING, KVALITETSGRUPP OCH STORLEK SAMT EFTER HUSTYP 

TÄTORTER MED 200—1999 INV. 

54 



55 



TAB. 1 (fOrts). LÄGENHETER EFTER FASTIGHETSTYP. BYGGNADSPERIOD. ÄGAREKATEGORI. UTRUSTNING. KVALITETSGRUPP OCH STORLEK SAMT EFTER HUSTYP 

TÄTORTER MED MINST 2000 INV. 

56 



57 



TAB. 1 (forts). LÄGENHETER EFTER FASTIGHETSTYP. BYGGNADSPERIOD. ÄGAREKATEGORI, UTRUSTNING, KVALITETSGRUPP OCH STORLEK SAMT EFTER HUSTYP 

GLESBYGD 

58 



59 



TAB. 1 (FORTS). LÄGENHETER EFTER FASTIGHETSTYP. BYGGNADSPERIOD, ÄGAREKATEGORI. UTRUSTNING. KVALITETSGRUPP OCH STORLEK SAMT EFTER HUSTYP 

STÄDER; 

60 



61 



TAB. 1 (forts.). LÄGENHETER EFTER FASTIGHETSTYP. BYGGNADSPERIOD. ÄGAREKATEGORI. UTRUSTNING. KVALITETSGRUPP OCH STORLEK SAMT EFTER HUSTYP 

LANDSBYGD 

62 



63 
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Tab. 3. Lägenheter efter hustyp, ägarekategori, byggnadsperiod, kvalitetsgrupp och storlek samt efter utnytt
jande år 1965 

Lägenheterna har i denna tabell grupperats efter storlek med beaktande av samtliga rum, inklusive rum som 
används för annat än bostadsändamål 

Dwellings by type of building, type of ownership, period of construction, quality group, size of dwelling and 

occupancy status 

HELA RIKET 



75 

TAB. 3 (forts). LÄGENHETER EFTER HUSTYP. ÄGAREKATEGORI BYGGNADSPERIOD. KVALITETSGRUPP OCH STORLEK SAMT EFTER UTNYTTJANDE 

SAMTLIGA TÄTORTER 



76 

TAB. 3 (forts.). LÄGENHETER EFTER HUSTYP. ÄGAREKATEGORI, BYGGNADSPERIOD, KVALITETSGRUPP OCH STORLEK SAMT EFTER UTNYTTJANDE 

TÄTORTER MED 200—1999 INV, 



77 

TAB. 3 (forts.). LÄGENHETER EFTER HUSTYP. ÄGAREKATEGORI. BYGGNADSPERIOD, KVALITETSGRUPP OCH STORLEK SAMT EFTER UTNYTTJANDE 

TÄTORTER MED MINST 2 0 0 0 INV. 



78 

TAB. 3 (forts.). LÄGENHETER EFTER HUSTYP, ÄGAREKATEGORI. BYGGNADSPERIOD. KVALITETSGRUPP OCH STORLEK SAMT EFTER UTNYTTJANDE 

GLESBYGD 



79 

Tab. 4. Folkmängd efter kön, civilstånd och ålder samt efter hushållstyp och hughållsställning; hushållskvoter 
(antal hushållsföreståndare per 100 personer) år 1965 

Population by sex, marital status and age, by type of household and relationship to head of household; headship rates 

HELA RIKET 



80 

TAB. 4 (forts.). FOLKMÄNGD EFTER KÖN. CIVILSTÅND OCH ÄLDER SAMT EFTER HUSHÄLLSTYP OCH HUSHALLSSTÄLLNING HUSHÄLLSKVOTER 

SAMTLIGA TÄTORTER 



81 

TAB 4 (forts.). FOLKMÄNGD EFTER KÖN. CIVILSTÄND OCH ÄLDER SAMT EFTER HUSHALLSTYP OCH HUSHALLSSTALLNING: HUSHÄLLSKVOTER 

TÄTORTER MED 20O—1999 INV. 



82 

TAB. 4 (forts). FOLKMÄNGD EFTER KÖN. CIVILSTÄND OCH ÄLDER SAMT EFTER HUSHÄLLSTYP OCH HUSHÄLLSSTÄLLNING; HUSHÄLLSKVOTER 

TÄTORTER MED MINST 2 0 0 0 INV. 



83 

TAB. 4 (torts). FOLKMÄNGD EFTER KÖN. CIVILSTÄND OCH ÄLDER SAMT EFTER HUSHÀLLSTYP OCH HUSHALLSSTÀLLNING: HUSHÀLLSKVOTER 

GLESBYGD 



84 

TAS. 4 (forts). FOLKMÄNGD EFTER KÖN. CIVILSTÄND OCH ÄLDER SAMT EFTER HUSHALLSTYP OCH HUSHALLSSTALLNING: HUSHÄLLSKVOTER 

STÄDER 



85 

TAB. 4 (forts.). FOLKMÄNGD EFTER KÖN CIVILSTÄND OCH ÄLDER SAMT EFTER HUSHALLSTYP OCH HUSHALLSSTALLNING: HUSHÂLLSKVOTER 

LANDSBYGD 



Tab. 5. Bostadshushåll efter föreståndarens ålder och näringsgren (1-siffernivå), antal hushållsmedlemmar av olika slag samt efter före
ståndarens kön och civilstånd år 1965 

Dwelling households by age and industry of head of household, number of occupants, number of children etc., and by sex and marital status 
of the household head 

86 



87 



TAB 5 (forts.). BOSTADSHUSHÅLL EFTER FÖRESTÅNDARENS ÅLDER M.M. ANTAL HUSHÀLLSMEDLEMMAR AV OLIKA SLAG SAMT EFTER FÖRESTÅNDARENS KÖN OCH CIVILSTÅND 

SAMTLIGA TÄTORTER 

88 



89 



TAB. 5 (forts.). BOSTADSHUSHÄLL EFTER FÖRESTÅNDARENS ÅLDER M M , ANTAL HUSHALLSMEDLEMMAR AV OLIKA SLAG SAMT EFTER FÖRESTÅNDARENS KÖN OCH CIVILSTÅND 

TÅTORTER MED 2 0 0 - 1 9 9 9 INV. 

90 



91 



TAB. 5 (forts.). BOSTADSHUSHÄLL EFTER FÖRESTÅNDARENS ÅLDER M.M ANTAL HUSHÄLLSMEDLEMMAR AV OLIKA SLAG SAMT EFTER FÖRESTÅNDARENS KÖN OCH CIVILSTÅND 

TÅTORTER MED MINST 2 0 0 0 INV. 

92 



93 



TAB. 5 (forts). BOSTADSHUSHÄLL EFTER FÖRESTÅNDARENS ÄLDER M M ANTAL HUSHÀLLSMEDLEMMAR AV OLIKA SLAG SAMT EFTER FÖRESTÅNDARENS KÖN OCH CIVILSTÅND 

GLESBYGD 

94 



95 



Tab. 6. Bostadshushåll efter föreståndarens kön, civilstånd och ålder samt efter antal hushållsmedlemmar och antal barn (0—15 år) år 1965 

Dwelling households by sex, marital status and age of head of household, by number of occupants and number ofchildren under 16 years of age 

HELA RIKET 

96 



97 



TAB. 6 (forts.). BOSTADSHUSHÅLL EFTER FÖRESTÅNDARENS KÖN. CIVILSTÅND OCH ÅLDER SAMT EFTER ANTAL HUSHÀLLSMEDLEMMAR OCH ANTAL BARN 

SAMTLIGA TÄTORTER 

98 



99 



TAB. 6 (forts). BOSTADSHUSHÅLL EFTER FÖRESTÅNDARENS KÖN, CIVILSTÅND OCH ÅLDER SAMT EFTER ANTAL HUSHÅLLSMEDLEMMAR OCH ANTAL BARN 

GLESBYGD 

100 



101 



Tab. 7. Bostadshushåll efter antal boende, antal barn ( 0 - 1 5 år), antal hemmavarande vuxna söner och döttrar (16— ω år) samt efter hus
typ och lägenhetsstorlek år 1965 

Dwelling households by number of occupants, number of children under 16 years of age, number of adult sons and daughters living at home, 
and by type of building and size of dwelling 

102 



TAB. 7 (forts ) BOSTADSHUSHALL EFTER ANTAL BOENDE ANTAL BARN M M . SAMT EFTER HUSTYP OCH LÄGENHETSSTORLEK 

SAMTLIGA TÄTORTER 

103 



TAB 7 ( for ts) BOSTADSHUSHÅLL EFTER ANTAL BOENDE ANTAL BARN M M SAMT EFTER HUSTYP OCH LAGENHETSSTORLEK 

TÄTORTER MED 200—1999 INV. 

104 



TAB. 7 (forts). BOSTADSHUSHÅLL EFTER ANTAL BOENDE. ANTAL BARN M. M. SAMT EFTER HUSTYP OCH LAGENHETSSTORLEK 

TÄTORTER MED MINST 2 0 0 0 INV. 
105 



TAB. 7 (forts.). BOSTADSHUSHALL EFTER ANTAL BOENDE, ANTAL BARN M.M . SAMT EFTER HUSTYP OCH LAGENHETSSTORLEK 

GLESBYGD 

106 



TAB. 7 (forts.). BOSTADSHUSHALL EFTER ANTAL BOENDE ANTAL BARN M.M. SAMT EFTER HUSTYP OCH LAGENHETSSTORLEK 

STÄDER 
107 



TAB. 7 (forts.). BOSTADSHUSHALL EFTER ANTAL BOENDE ANTAL BARN M M SAMT EFTER HUSTYP OCH LAGENHETSSTORLEK 

LANDSBYGD 

108 



Tab. 8. Bostadshushåll efter lägenhetens upplåtelseform samt efter hustyp och lägenhetsstorlek år 1965 

Dwelling households by tenure, type of building and size of dwelling 
109 



Tab. 9. Bostadshushåll efter föreståndarens kön, civilstånd och ålder samt efter lägenhetens storlek och kvalitetsgrupp år 1965 

Dwelling households by sex, marital status and age of head of household, and by size and quality group of dwelling 

HELA RIKET 

110 



111 



TAB. 9 (forts ) BOSTADSHUSHÅLL EFTER FÖRESTÅNDARENS KÖN CIVILSTÅND OCH ÅLDER SAMT EFTER LAGENHETENS STORLEK OCH KVALITETSGRUPP 

SAMTLIGA TÄTORTER 

112 



113 



TAB 9 (forts.). BOSTADSHUSHÅLL EFTER FÖRESTÅNDARENS KÖN. CIVILSTÅND OCH ÅLDER SAMT EFTER LAGENHETENS STORLEK OCH KVALITETSGRUPP 

TÄTORTER M E O 2 0 O - 1 999 INV 

114 



115
 



TAB 9 (forts.). BOSTADSHUSHÅLL EFTER FÖRESTÅNDARENS KON. CIVILSTAND OCH ÅLDER SAMT EFTER LAGENHETENS STORLEK OCH KVALITETSGRUPP 

TÄTORTER MED MINST 2 0 0 0 INV 

116 



117 



TAB 9 (forts.) BOSTADSHUSHÅLL EFTER FÖRESTÅNDARENS KÖN. CIVILSTÅND OCH ÅLDER SAMT EFTER LAGENHETENS STORLEK OCH KVALITETSGRUPP 

GLESBYGD 

118 



119 



Tab. 10. Bostadshushåll efter antal boende och lägenhetsstorlek, antal barn (0—15 år), antal hemmavarande vuxna söner och döttrar (16—ω år) och 
antal åldringar (65 —Ω år) samt efter lägenhetens kvalitetsgrupp och byggnadsperiod år 1965 

Dwelling households by number of occupants in dwellings of different sizes,by number of children under 16 years of age, number of adult sons and 
daughters living at home etc., and by quality group and period of construction of dwelling 

HELA RIKET 

120 



121 



TAB. 10 (forts). BOSTADSHUSHÀLL EFTER ANTAL BOENDE OCH LAGENHETSSTORLEK. ANTAL BARN M M . SAMT EFTER LAGENHETENS KVALITETSGRUPP OCH BYGGNAOSPERIOD 

SAMTLIGA TÄTORTER 

122 



123 



TAB 10 (forts.). BOSTADSHUSHÀLL EFTER ANTAL BOENDE OCH LÄGENHETSSTORLEK. ANTAL BARN M.M.SAMT EFTER LAGENHETENS KVALITETSGRUPP OCH BYGGNADSPERIOD' 

TÄTORTER MED 200—1999 INV. 

124 



125 



TAB. 10 (forts). BOSTADSHUSHÅLL EFTER ANTAL BOENDE OCH LÄGENHETSSTORLEK. ANTAL BARN MM. SAMT EFTER LÄGENHETENS KVALITETSGRUPP OCH BYGGNADSPERIOD 

TÄTORTER MED MINST 2000 INV. 

126 



127 



TAB 10 (forts ) BOSTADSHUSHALL EFTER ANTAL BOENDE OCH LÀGENHETSSTORLEK. ANTAL BARN M M SAMT EFTER LAGENHETENS KVALITETSGRUPP OCH BYGGNADSPERIOD 

GLESBYGD 

128 



129 



Tab. 11 . Bostadshushåll efter antal boende i kombination med antal barn (0—15 år) samt efter lägenhetsstorlek år 1965 
Dwelling households by number of occupants, number of children under 16 years of age and size of dwelling 

HELA RIKET 

130 



131 



TAB 1 1 (forts.) .BOSTADSHUSHÅLL EFTER ANTAL BOENDE I KOMBINATION MED ANTAL BARN SAMT EFTER LÄGENHETSSTORLEK M M . 

SAMTLIGA TÄTORTER 

132 



133 



TAB. 1 1 (forts.). BOSTADSHUSHÅLL EFTER ANTAL BOENDE I KOMBINATION MED ANTAL BARN SAMT EFTER LAGENHETSSTORLEK M M . 

TÄTORTER MED 200—1999 IN V. 

134 



135 



TAB. 1 1 (forts.). BOSTADSHUSHÅLL EfTER ANTAL BOENDE I KOMBINATION MED ANTAL BARN SAMT EFTER LÄGENHETSSTORLEK M.M 

TÄTORTER MED MINST 2 0 0 0 INV. 

136 



137 



TÄB. 1 1 (forts.).BOSTADSHUSHÅLL EFTER ANTAL BOENDE I KOMBINATION MED ANTAL BARN SAMT EFTER LÄGENHETSSTORLEK M M . 

GLESBYGD 

138 



139 



Tab. 12. Samtliga bostadshushåll och trångbodda hushåll efter antal barn (0 — 15 år), lägenhetens storlek och kvalitetsgrupp år 1965 

All dwelling households and households living in overcrowded dwellings by number of children under 16 years of age, and by size and quality group 

of dwelling 

HELA RIKET 

140 



TAB. 12 (forts.). SAMTLIGA BOSTADSHUSHÅLL OCH TRÅNGBODDA HUSHÅLL EFTER ANTAL BARN LÄGENHETENS STORLEK OCH KVALITETSGRUPP 

SAMTLIGA TÄTO RTER 

141 



TAB. 12 (forts). SAMTLIGA BOSTADSHUSHÅLL OCH TRÅNGBODDA HUSHÅLL EFTER ANTAL BARN. LÄGENHETENS STORLEK OCH KVALITETSGRUPP 

TÄTORTER MED 200—1999 INV, 

142 



TAB. 12 (forts). SAMTLIGA BOSTADSHUSHÅLL OCH TRÅNGBODDA HUSHÅLL EFTER ANTAL BARN. LÄGENHETENS STORLEK OCH KVALITETSGRUPP 

TÄTORTER MED MINST 2000 INV. 

143 



TAB 12 (forts ). SAMTLIGA BOSTADSHUSHÀLL OCH TRÅNGBODDA HUSHALL EFTER ANTAL BARN. LAGENHETENS STORLEK OCH KVALITETSGRUPP 

GLESBYGD 

144 



Tab. 13. Bostadshushåll med åldringar (65 —ω år) efter lägenhetsstorlek, hustyp och föreståndarens ålder samt efter antal boende, lägen
hetens kvalitetsgrupp m m år 1965 

Dwelling households with at least one person 65 years of age or older, by size of dwelling, type of building, age of head of household, number of 
occupants, quality group of dwelling etc. 

HELA RIKET 

145 



TAB 13 (forts). BOSTADSHUSHÅLL MED ÅLDRINGAR EFTER LÄGENHETSSTORLEK . HUSTYP OCH FÖRESTÅNDARENS ÅLDER SAMT EFTER ANTAL BOENDE. 

LÄGENHETENS KVALITETSGRUPP M.M. 

SAMTLIGA TÄTORTER 

146 



TAB. 13 ( forts) BOSTADSHUSHÄLL MED ÅLDRINGAR EFTER LAGENHETSSTORLEK . HUSTYP OCH FÖRESTÅNDARENS ÅLDER SAMT EFTER ANTAL BOENDE. 

LAGENHETENS KVALITETSGRUPP M.M. 

TÄTORTER MED 200—1999 IN V. 

147 



TAB 13 (forts ) BOSTADSHUSHÅLL MED ÄLDRINGAR EFTER LÄGENHETSSTORLEK . HUSTYP OCH FÖRESTÄNDARENS ÅLDER SAMT EFTER ANTAL BOENDE. 

LAGENHETENS KVALITETSGRUPP M.M. 

TÄTORTER MED MINST 2 0 0 0 INV 

148 



TAB. 13 (forts.) BOSTADSHUSHÅLL MED ÅLDRINGAR EFTER LÄGENHETSSTORLEK . HUSTYP OCH FÖRESTÅNDARENS ÅLDER SAMT EFTER ANTAL BOENDE. 

LÄGENHETENS KVALITETSGRUPP M M . 

GLESBYGD 

149 



150 

Tab. 14. Bostadshushåll efter föreståndarens näringsgren (2-siffernivå) samt efter antal hushållsmedlemmar 
och antal barn (0—15 år) år 1965 

HELA RIKET 



151 

Dwelling households by industry of head of household, number of occupants and number of children under 16 years 
of age 



152 

TAB. 14 (forts.). BOSTADSHUSHÅLL EFTER FÖRESTÅNDARENS NÄRINGSGREN SAMT EFTER ANTAL HUSHÅLLSMEDLEMMAR OCH ANTAL BARN 

SAMTLIGA TÄTORTER 



153 



Tab. 15. Bostadshushåll med gift samboende föreståndare efter äktenskapets varaktighet och antal hushållsmedlemmar av olika slag samt efter hustruns 

ålder och näringsgren år 1965 

Dwelling households with married head of household by duration of marriage, number of occupants etc., and by age and industry of the wife 

HELA RIKET 

154 



TAB. 15 (forts.). BOSTADSHUSHÅLL EFTER FÖRESTÅNDARENS NÄRINGSGREN SAMT EFTER ANTAL HUSHÀLLSMEDLEMMAR OCH ANTAL BARN 

SAMTLIGA TÄTORTER 
155 



Tab. 16. Bostadshushåll efter föreståndarens kön, civilstånd och förekomst av förvärvsarbete samt efter antal vuxna hushållsmedlemmar 

(16—ω år) och antal barn (0—15 år) år 1965 

Dwelling households by sex, marital status and type of activity of the head of household, by nutnber of adult persons and number of children under 

16 years of age 

HELA RIKET 

156 



TAB. 16 (forts). BOSTADSHUSHÅLL EFTER FÖRESTÅNDARENS KÖN, CIVILSTÅND OCH FÖREKOMST AV FÖRVÄRVSARBETE SAMT EFTER ANTAL VUXNA HUSHÅLLSMEDLEMMAR OCH 
ANTAL BARN 

SAMTLIGA TÄTORTER 

157 



158 

Tab. 17. Lägenheter efter hustyp, ägarekategori och byggnadsperiod, länsvis och i storstadsregioner år 1965 



159 

Dwellings by type of building, type of ownership and period of construction, by county and in the three largest 
towns with suburbs 



160 

TAB. 1 7 (forts.). LÄGENHETER EFTER HUSTYP. ÄGAREKATEGORI OCH BYGGNADSPERIOD. LÄNSVIS OCH I STORSTADSREGIONER 



161 



162 

TAB. 1 7 (forts.). LÄGENHETER EFTER HUSTYP. ÄGAREKATEGORI OCH BYGGNADSPERIOD. LÄNSVIS OCH I STORSTADSREGIONER 



163 



164 

Tab. 18. Lägenheter efter storlek, kvalitetsgrupp och utrustning, länsvis och i storstadsregioner år 1965 



165 

Dwellings by size, quality group and equipment, by county and in the three largest towns with suburbs 



166 

TAB. 18 (forts). LÄGENHETER EFTER STORLEK. KVALITETSGRUPP OCH UTRUSTNING. LÄNSVIS OCH I STORSTADSREGIONER 



167 



168 

TAB. 18 (forts.). LÄGENHETER EFTER STORLEK, KVALITETSGRUPP OCH UTRUSTNING. LÄNSVIS OCH I STORSTADSREGIONER 



169 



170 

Tab. 19. Lägenheter efter hustyp, ägarekategori, byggnadsperiod, storlek, kvalitetsgrupp och utrustning i städer 
med minst 50000 inv. år 1965 

Uppgifter för Stockholm, Göteborg och Malmö redovisas i t ab . 17 och 18 

Dwellings by type of building, type of ownership, period of construction, size of dwelling, quality group and equip-

ment, in towns with at least 50000 inhabitants 



171 

Tab. 20. Lägenheter efter utnyttjande, länsvis och i storstadsregioner år 1965 

Dwellings by occupancy status, by county and in the three largest towns with suburbs 



172 

Tab. 21. Folkmängd efter hushållstyp och hushållsställning samt hushållskvoter (antal hushållsföreståndare per 
100 personer) i olika köns-, civilstånds- och åldersgrupper, länsvis och i storstadsregioner år 1965 



173 

Population by type of household and relationship to head of household; headship rates in different sex, marital 
status and age groups, by county and in the three largest towns with suburbs 



174 

Tab. 22. Bostadshushåll efter antal boende och antal barn (0—15 år) samt efter hustyp och lägenhetsstorlek, 
länsvis och i storstadsregioner år 1965 

Dwelling households by number of occupants, number of children under 16 years of age, type of building and size 

of dwelling, by county and in the three largest towns with suburbs 



175 

TAB. 22 (forts.). BOSTADSHUSHÅLL EFTER ANTAL BOENDE OCH ANTAL BARN SAMT EFTER HUSTYP OCH LÄGENHETSSTORLEK. 

LÄNSVIS OCH I STORSTADSREGIONER 



176 

TAB. 22 (forts). BOSTADSHUSHÅLL EFTER ANTAL BOENDE OCH ANTAL BARN SAMT EFTER HUSTYP OCH LÄGENHETSSTORLEK, 
LÄNSVIS OCH I STORSTADSREGIONER 



177 

TAB. 22 (forts). BOSTADSHUSHÅLL EFTER ANTAL BOENDE OCH ANTAL BARN SAMT EFTER HUSTYP OCH LÄGENHETSSTORLEK 

LÄNSVIS OCH I STORSTADSREGIONER 



178 

TAB. 22 (forts.). BOSTADSHUSHÅLL EFTER ANTAL BOENDE OCH ANTAL BARN SAMT EFTER HUSTYP OCH LÄGENHETSSTORLEK. 

LÄNSVIS OCH I STORSTADSREGIONER 



179 

TAB. 22 (forts). BOSTADSHUSHÂLL EFTER ANTAL BOENDE OCH ANTAL BARN SAMT EFTER HUSTYP OCH LAGENHETSSTORLEK. 
LÄNSVIS OCH I STORSTADSREGIONER 



180 

TAB. 22 (forts.). BOSTADSHUSHÅLL EFTER ANTAL BOENDE OCH ANTAL BARN SAMT EFTER HUSTYP OCH LÄGENHETSSTORLEK, 
LÄNSVIS OCH I STORSTADSREGIONER 



181 

TAB. 22 (forts). BOSTADSHUSHÅLL EFTER ANTAL BOENDE OCH ANTAL BARN SAMT EFTER HUSTYP OCH LAGENHETSSTORLEK. 
LÄNSVIS OCH I STORSTADSREGIONER 



182 

TAB. 22 (forts). BOSTADSHUSHÅLL EFTER ANTAL BOENDE OCH ANTAL BARN SAMT EFTER HUSTYP OCH LÄGENHETSSTORLEK, 
LÄNSVIS OCH I STORSTADSREGIONER 



183 

TAB. 22 (forts). BOSTADSHUSHÅLL EFTER ANTAL BOENDE OCH ANTAL BARN SAMT EFTER HUSTYP OCH LAGENHETSSTORLEK, 
LÄNSVIS OCH I STORSTADSREGIONER 



184 

TAB. 22 (forts.). BOSTADSHUSHÅLL EFTER ANTAL BOENDE OCH ANTAL BARN SAMT EFTER HUSTYP OCH LÄGENHETSSTORLEK, 
LÄNSVIS OCH I STORSTADSREGIONER 



185 

TAB. 22 (forts). BOSTADSHUSHÅLL EFTER ANTAL BOENDE OCH ANTAL BARN SAMT EFTER HUSTYP OCH LÄGENHETSSTORLEK. 

LÄNSVIS OCH I STORSTADSREGIONER 



186 

TAB. 22 (forts.). BOSTADSHUSHÅLL EFTER ANTAL BOENDE OCH ANTAL BARN SAMT EFTER HUSTYP OCH LÄGENHETSSTORLEK. 
LÄNSVIS OCH I STORSTADSREGIONER 



187 

TAB. 22 (forts.). BOSTADSHUSHALL EFTER ANTAL BOENDE OCH ANTAL BARN SAMT EFTER HUSTYP OCH LÄGENHETSSTORLEK. 
LÄNSVIS OCH I STORSTADSREGIONER 



188 

TAB. 22 (forts). BOSTADSHUSHÅLL EFTER ANTAL BOENDE OCH ANTAL BARN SAMT EFTER HUSTYP OCH LAGENHETSSTORLEK. 
LÄNSVIS OCH I STORSTADSREGIONER 



189 

TAB. 22 (forts). BOSTADSHUSHÅLL EFTER ANTAL BOENDE OCH ANTAL BARN SAMT EFTER HUSTYP OCH LÄGENHETSSTORLEK, 
LÄNSVIS OCH I STORSTADSREGIONER 



190 

TAB. 22 (forts.). BOSTADSHUSHÅLL EFTER ANTAL BOENDE OCH ANTAL BARN SAMT EFTER HUSTYP OCH LÄGENHETSSTORLEK, 
LÄNSVIS OCH I STORSTADSREGIONER 



191 

TAB. 22 (forts.). BOSTADSHUSHÅLL EFTER ANTAL BOENDE OCH ANTAL BARN SAMT EFTER HUSTYP OCH LÄGENHETSSTORLEK. 

LÄNSVIS OCH I STORSTADSREGIONER 



192 

TAB. 22 (forts). BOSTADSHUSHÅLL EFTER ANTAL BOENDE OCH ANTAL BARN SAMT EFTER HUSTYP OCH LAGENHETSSTORLEK. 
LÄNSVIS OCH I STORSTADSREGIONER 



193 

TAB. 22 (forts). BOSTADSHUSHÅLL EFTER ANTAL BOENDE OCH ANTAL BARN SAMT EFTER HUSTYP OCH LAGENHETSSTORLEK, 
LÄNSVIS OCH I STORSTADSREGIONER 



194 

TAB. 22 (forts). BOSTADSHUSHÅLL EFTER ANTAL BOENDE OCH ANTAL BARN SAMT EFTER HUSTYP OCH LÄGENHETSSTORLEK, 
LÄNSVIS OCH I STORSTADSREGIONER 



195 

TAB. 22 (forts ). BOSTADSHUSHÄLL EFTER ANTAL BOENDE OCH ANTAL BARN SAMT EFTER HUSTYP OCH LAGENHETSSTORLEK, 
LÄNSVIS OCH I STORSTADSREGIONER 



196 

Tab. 23. Bostadshushåll efter föreståndarens ålder samt efter antal hushållsmedlemmar av olika slag, länsvis 
år 1965 



197 

Dwelling households by age of head of household, number of occupants etc., by county 



198 

TAB. 23 (forts.). BOSTADSHUSHÅLL EFTER FÖRESTÅNDARENS ÅLDER SAMT EFTER ANTAL HUSHÅLLSMEDLEMMAR AV OLIKA SLAG. LÄNSVIS 



199 



200 

Tab. 24. Bostadshushåll efter föreståndarens ålder samt efter antal hushållsmedlemmar av olika slag i storstads
regioner år 1965 

Dwelling households by age of head of household, number of occupants etc., in the three largest towns with suburbs 



201 

Tab. 25. Bostadshushåll efter föreståndarens ålder samt efter antal hushållsmedlemmar av olika slag i städer 
med minst 50000 inv. år 1965 

Uppgifter för Stockholm, Göteborg och Malmö redovisas i t ab . 23 och 24 

Dwelling households by age of head of household, number of occupants etc., in towns with at least 50000 inhabitants 



Tab. 26. Bostadshushåll med föreståndare i åldern 65 år och däröver efter antal boende, hustyp och lägenhetens kvalitetsgrupp m m samt 
antal hushåll med åldringar (65— ω år), länsvis och i storstadsregioner år 1965 

Dwelling households with head of household 65 years of age or older by number of occupants, type of building and quality group of dwelling; 
number of households with at least one person 65 years of age or older, by county and in the three largest towns with suburbs 

202 



TAB. 26 (forts.) BOSTADSHUSHÅLL MED FÖRESTÅNDARE I ÄLDERN 65 ÅR OCH DÄRÖVER SAMT ANTAL HUSHÅLL MED ÅLDRINGAR. LÄNSVIS OCH I STORSTADSREGIONER 

203 



TAB. 26 (forts.). BOSTADSHUSHÀLL MED FÖRESTÅNDARE I ÅLDERN 65 ÅR OCH DÄRÖVER SAMT ANTAL HUSHÅLL MED ÅLDRINGAR. LÄNSVIS OCH I STORSTADSREGIONER 

204 



TAB. 26 (forts). BOSTADSHUSHÅLL MED FÖRESTÅNDARE I ÅLDERN 65 ÅR OCH DÄRÖVER SAMT ANTAL HUSHÅLL MED ÅLDRINGAR. LÄNSVIS OCH I STORSTADSREGIONER 
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Tab. 27. Lägenheter efter hustyp, ägarekategori, byggnadsperiod, storlek och kvalitetsgrupp i kommunblocksan-
passade A-regioner (kommunblocksregioner) år 1965 
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Dwellings by type of building, type of ownership, period of construction, size of dwelling and quality group, in 
regions of co-operating communes 
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Tab. 28. Bostadshushåll efter antal boende, lägenhetsstorlek, antal barn (0—15 år), lägenhetens upplåtelseform 
m m i kommunblocksanpassade A-regioner (kommunblocksregioner) år 1965 
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Dwelling households by number of occupants, size of dwelling, number of children under 16 years of age, tenure 
etc., in regions of co-operating communes 
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I KOMMUNBLOCKSANPASSADE A-REGIONER 

Utkom från trycket den 18 juni 1969 
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