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Förord 

Äldre är en stor och växande grupp i befolkningen, syftet med den här 

rapporten är att ge en lägesbeskrivning, av de 60 år och äldre, främst för 

2020. I rapporten beskrivs först äldre demografiskt. Olika kapitel i 

rapporten behandlar i tur och ordning boende, livslängd och hälsa, 

förvärvsarbete och inkomster, förändringar för äldre de senaste åren 

samt deltagande i samhällslivet. För att synliggöra att äldre inte är ett 

homogent kollektiv delar vi här upp äldre både i flera åldersgrupper och 

efter andra bakgrundsvariabler. 

Trots att de äldre blir allt fler beskrivs de inte så ofta. SCB gjorde det 

senast för 16 år sedan (SCB, 2006). Då fokuserade rapporten på äldres 

omsorgsbehov. 

Rapporten har utarbetats av Lena Lundkvist och Örjan Hemström. Ann 

Danielsen Rackner, Johan Lindberg, Jonas Olofsson och Alicja 

Markiewicz har, tillsammans med kollegor på sektionen, bidragit med 

värdefulla synpunkter.  

SCB i februari 2022 

Marie Lideus 

Enhetschef 

Helena Sjödin 

Sektionschef 
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Sammanfattning 

Fler blir äldre 
År 2020 finns det mer än 2,6 miljoner i Sverige som är 60 år och äldre. 

Det är en åldersgrupp som, procentuellt sett, har ökat mer än befolk-

ningen som helhet. De senaste 50 åren har antalet 60 år och äldre ökat 

med 65 procent. Det kan jämföras med ökningen för hela folkmängden 

som varit knappt 30 procent. Den grupp som har ökat allra mest 

procentuellt sett är de som är 90 år och äldre. De är mer än dubbelt så 

många idag som de var för 50 år sedan. Det här är en utveckling som 

beräknas fortsätta i framtiden och det är en liknande utveckling i många 

andra länder. 

Många bor med en partner och i småhus 
Det är vanligast att bo tillsammans med en partner, det gör 60 procent 

av de 60 år och äldre. Nästan 35 procent bor ensamma och drygt 5 pro-

cent bor varken ensamma eller med en partner. Det kan vara att de bor i 

något kollektivt boende, tillsammans med ett barn eller att de har en 

inneboende. 

Över hälften av de 60 år och äldre bor i ett småhus. Det är vanligare 

bland män än bland kvinnor och bland de yngre äldre (60–79 år) än 

bland de 80 år och äldre. För män är småhus den vanligaste boende-

formen i alla åldrar. För kvinnor är småhus den vanligaste boende-

formen upp till 90 års ålder. I åldrar över 90 år är specialbostad för äldre 

eller funktionshindrade den vanligaste bostadsformen för kvinnor. 

Hög och ökande medellivslängd, men sociala skillnader 
Den återstående medellivslängden vid 60, 70, 80 och 90 års ålder har 

stadigt ökat sedan 1970, men med en tillfällig minskning av medellivs-

längden 2020 på grund av många dödsfall bland äldre i covid-19. Vid 60 

års ålder har kvinnor nästan 3 års högre medellivslängd än män, 25,9 

jämfört med 23,1 återstående år. Det finns tydliga sociala skillnader i 

medellivslängd, och de är i vissa fall större än skillnaden mellan könen. 

Det gäller för civilstånd, hushållsställning och utbildningsnivå, men 

däremot är det liten skillnad mellan födda i Sverige och utrikes födda.  

Inte alla typer av ohälsa ökar med stigande ålder 
Tre av fyra i åldern 60–69 år har bra allmänt hälsotillstånd. Andelen 

med bra allmän hälsa sjunker med ökad ålder och bland dem som är 80 

år och äldre är det knappt hälften som har bra allmänt hälsotillstånd. 

Än tydligare försämras hälsan med ökad ålder när det gäller nedsatt 

aktivitetsförmåga, men det är först från och med 80 års ålder som 

försämringen blir tydlig. För viss annan ohälsa finns inte den här tydliga 

försämringen med ökad ålder. När det gäller värk i axlar, skuldror och 

nacke respektive besvär av ängslan, oro eller ångest är andelen med 

besvär inte högre i åldern 80 år och äldre jämfört med yngre äldre.  
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Precis som det finns sociala skillnader i medellivslängd finns skillnader i 

hälsa mellan olika grupper. Generellt har personer med eftergymnasial 

utbildning bättre hälsa än personer med förgymnasial utbildning och 

gifta eller sammanboende personer har bättre hälsa än ensamstående. 

Var fjärde man förvärvsarbetar vid 70 års ålder 
Det är många som fortsätter att förvärvsarbeta efter 65-årsdagen. Vid 70 

års ålder förvärvsarbetar drygt 8 000 kvinnor (13 procent) och 13 000 

män (25 procent), och vid 80 års ålder förvärvsarbetar 5 procent av 

kvinnorna och 12 procent av männen. I alla äldre åldersgrupper är det 

de med eftergymnasial utbildning som förvärvsarbetar i högst ut-

sträckning. 

Skillnader i inkomster 
Inkomstnivån bland äldre varierar mellan kvinnor och män, olika 

åldersgrupper, födda i Sverige och födda utomlands, olika civilstånd och 

utbildningsgrupper. Medianinkomsten för kvinnor är lägre än den för 

män i samtliga åldersgrupper. Andelen som tillhör den fjärdedel som 

har de högsta inkomsterna är störst där många fortfarande förvärvs-

arbetar, i åldern 60–69 år. I alla äldre åldrar är det en högre andel med 

hög inkomst bland dem med eftergymnasial utbildning jämfört med 

dem som har gymnasial eller förgymnasial utbildning. Gifta män har 

högre inkomster än män som inte är gifta, medan skillnader i inkomst 

efter civilstånd är små bland kvinnor. Andelen med låg inkomst är högre 

bland utrikes födda än födda i Sverige.  

Få har flyttat de senaste fem åren 
I rapporten jämförs boendet 2020 med boendet 2015, både vad gäller 

bostad och om man bor med en partner eller inte. Av de 2,6 miljoner 

personer som är 60 år och äldre 2020 är det 1,9 miljoner eller 73 procent 

som har samma situation som fem år tidigare. Det är små skillnader 

mellan olika grupper, de största skillnaderna är mellan åldersklasserna. 

De största förändringar är bland de äldsta. Av de 90 år och äldre 2020 

har 75 procent flyttat och nästan 57 procent av kvinnorna och 27 pro-

cent av männen upplevt att partnern avlidit under de senaste fem åren. 

Lågt valdeltagande bland de äldsta kvinnorna 
Andelen som röstar är lägre bland de äldre äldre än de yngre äldre. I 

åldern 60–69 år är det ett högre valdeltagande bland kvinnorna än 

bland männen men i de äldre åldersklasserna är det tvärtom. Störst 

skillnad är det i den äldsta åldersgruppen, 90 år och äldre, där 59 pro-

cent av kvinnorna och 72 procent av männen röstade. Äldre kvinnor och 

män som bor med en partner röstar i högre utsträckning än de som inte 

bor med en partner. 

 

Förvärvsarbete bland äldre är 
ofta inte på heltid.  

Det inkomstsmått som 
används är egen bruttoinkomst 
som grupperas i fyra lika stora 
grupper. 

 

Valdeltagandet är i 
riksdagsvalet 2018. 
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1 Inledning 

Bakgrund 
Äldre är en växande grupp i befolkningen som inte beskrivs så ofta. 

Senast SCB gjorde det i en demografisk rapport var för 16 år sedan (SCB, 

2006). Då fokuserade rapporten på äldres omsorgsbehov. I den här 

rapporten är syftet att göra en bredare beskrivning av de äldre.  

År 2020 finns det mer än 2,6 miljoner i Sverige som är 60 år och äldre. 

Det är en åldersgrupp som har ökat mer än befolkningen som helhet. De 

senaste 50 åren har den ökat med 65 procent vilket är mer än öknings-

takten för hela folkmängden, som har ökat med knappt 30 procent. Den 

grupp som har ökat allra mest procentuellt sett är 90 år och äldre, de har 

ökat med 83 000 och är mer än dubbelt så många idag som de var för 50 

år sedan. Det här är en utveckling som förväntas fortsätta och enligt 

SCB:s befolkningsframskrivning är antalet 90 år och äldre 25 procent 

fler år 2030 än 2020. Hela gruppen 60 år och äldre beräknas vara fler än 

3 miljoner om tio år. 

Att gruppen som helhet har ökat beror på att allt fler överlever till allt 

äldre åldrar. Av de som föddes 1920 överlevde 81,6 procent av 

kvinnorna och 74,3 procent av männen till 60 års ålder och 56,2 procent 

respektive 37,1 procent till 80 års ålder (SCB, 2020). I senare födelse-

kullar har allt fler överlevt till äldre åldrar. Av de födda 1940 levde 89,1 

procent av kvinnorna och 83,3 procent av männen vid 60 års ålder och 

67,5 respektive 54,6 procent till 80 års ålder. De födda 1960 levde i 

större utsträckning vid 60 års ålder, 93,3 respektive 89,8 procent och 

enligt SCB:s senaste befolkningsframskrivning (2021a) lever 75,9 och 

68,3 procent vid 80 års ålder. 

Inom gruppen är utvecklingen något olika för olika åldersklasser. Det 

beror på att födelsekullarna är olika stora. Under 1930-talet föddes 

relativt få, de fyllde 60 år under 1990-talet och 70 år i början av 2000-

talet. De som är tio år yngre och fyllde 60 år i början av 2000-talet och 

70 år under 2010-talet är de stora kullarna födda på 1940-talet. 

 

En fjärdedel av befolkningen är 
60 år och äldre 
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Diagram 1.1 
Antal personer efter åldersklasser, 1970–2020 

 

Antalet och andelen äldre ökar i många länder. I hela EU är 27 procent 

av befolkningen 60 år eller äldre år 2019. Det varierar mellan länderna 

och på Irland är 19,6 procent av befolkningen 60 år och äldre, det är 

lägst av alla EU-länder. Högst andel är det i Italien där 29,8 procent av 

befolkningen är över 60 år. 

Våra nordiska grannländer är inget undantag, även om Island har en 

lägre andel äldre och Finland en något högre andel äldre än de övriga 

nordiska länderna. 

Tabell 1.1 
Andel 60 år och äldre i utvalda länder. 1 januari 2011 och 2020. Procent 

Land 2011 2020 

Sverige 25,0 25,5 

Norge 21,0 23,3 

Danmark 23,3 25,8 

Finland 25,0 28,8 

Island 17,2 20,0 
   

Irland, lägst i EU 16,3 19,6 

Italien, högst i EU 26,9 29,8 

EU 23,8 27,0 

Uppgifterna är från Eurostats databas och avser 1 januari, och inte 31 december som SCB normalt har 
som referenstidpunkt.  
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Innehåll i denna rapport 
Ofta klumpas alla äldre ihop, ofta som alla 65 år och äldre, just för är att 

det setts som den vanligaste åldern att bli pensionär. Pensionsåldern 

ändras och är nu mer flexibel, det kan göra att pensionsåldern kan vara 

både före och efter 65 år. Många statistiska undersökningar har heller 

inte med de allra äldsta i befolkningen.  

I denna rapport har vi valt att ha 60 år som den nedre åldersgränsen. 

Den nedre åldersgränsen skulle kunna vara 55 år som är lägsta ålder för 

att ta ut vissa tjänstepensioner, 62 år som är lägsta åldern för uttag av 

allmän pension eller 65 år som nu är lägsta ålder för uttag av garanti-

pension. Här har vi valt 60 år främst för att det blev jämna tioårsklasser, 

ingen annan ålder var uppenbart bättre och när vi ser på inkomster kan 

vi följa övergången från förvärvsarbete till pension. 

Gruppen beskrivs utifrån kön, utbildningsnivå, födelseregion och 

civilstånd. I olika avsnitt beskrivs deras boende, hälsa, sysselsättning 

och inkomster. För att tydliggöra att äldre inte är en homogen grupp 

redovisas majoriteten av uppgifterna i tioåriga åldersintervall, 60–69 år, 

70–79 år, 80–89 år samt 90 år och äldre.  

De flesta uppgifterna kommer från SCB:s olika register, främst registret 

över totalbefolkningen men också till exempel inkomst- och taxerings-

registret och valdeltagarundersökningen. 

Uppgifter är också hämtade från urvalsundersökningarna ULF/SILC. Här 

är det inte exakt samma grupp som kan redovisas utan uppgifterna 

gäller andra år eller en sammanslagning av två år. 

Rapporten inleds med en demografisk beskrivning av de äldre. Därefter 

följer ett avsnitt som beskriver både hur och med vem de äldre bor. Det 

fjärde kapitlet handlar om livslängd och hälsa. I detta avsnitt kommer 

många uppgifter från ULF/SILC. Sedan kommer att kapitel om in-

komster och förvärvsarbete. Det näst sista kapitlet handlar om de 

förändringar i boende och livssituation som de äldre varit med om de 

senaste fem åren. Rapporten avslutas med ett kortare avsnitt som 

beskriver deltagandet i samhällslivet. I slutet finns ett avsnitt som 

beskriver var den statistisk vi använt kommer ifrån, hur vi har räknat 

och olika definitioner. Sist finns en tabellbilaga som ytterligare 

beskriver statistiken. 

 

Äldre är inte en homogen 
grupp, 60 år och äldre är cirka 
50 olika åldersår 
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2 Demografisk beskrivning 

Äldre är långt ifrån en homogen grupp 
I hela gruppen äldre är det fler kvinnor än män, 1,4 miljoner kvinnor 

och knappt 1,3 miljoner män. I åldrarna strax över 60 är det något fler 

män än kvinnor, men därefter blir kvinnoöverskottet större för varje 

ålder. I åldrarna 86 år och äldre är det 50 procent fler kvinnor än män 

och i åldrarna 91 år och äldre finns det dubbelt så många kvinnor som 

män. 

I befolkningspyramiden nedan (diagram 2.1) syns tydligt att de yngsta 

kullarna är stora. Det är de födda på 1950-talet, relativt små födelse-

kullar men många har överlevt till dessa åldrar och dessutom är andelen 

utrikes födda större i de yngre åldrarna. I pyramiden syns också de stora 

kullarna födda på 1940-talet, framför allt de födda på senare delen av 

1940-talet som nu är mellan 71 och 75 år. I högre åldrar är det färre, 

både beroende på mindre födelsekullar under 1930-talet, och på att 

färre överlevt till de högre åldrarna. I den allra äldsta åldersklassen, 100 

år och äldre, finns det knappt 2 500 personer, 2 000 kvinnor och 500 

män.  

Diagram 2.1 
Befolkningen 60 år och äldre efter kön och ålder år 2020 

 

Den största åldersklassen är den yngsta, 60–69-åringar. Nästan lika 

många finns det i nästa åldersgrupp, 70–79-åringar. Idag, år 2020, finns 

de stora kullarna födda på 1940-talet i dessa åldrar. Det är knappt 

hälften så många i nästa åldersgrupp som är 10 år äldre. Den äldsta 

åldersgruppen som redovisas i rapporten är de 90 år och äldre, i den 

åldersgruppen återfinns knappt 100 000 personer. Såväl i pyramiden 
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ovan som i tabell 2.1 syns att kvinnoöverskottet ökar med stigande 

ålder. 

Tabell 2.1 
Antal 60 år och äldre efter kön och ålder, år 2020 

Ålder Kvinnor Män Totalt 

60–69 år 555 300 550 700 1 106 000 

70–79 år 520 100 487 500 1 007 600 

80–89 år 253 800 190 600 444 400 

90+ år 69 000 30 200 99 300 

60+ 1 398 300 1 259 000 2 657 300 

 

Det är en större andel utrikes födda i de yngre åldrarna och en högre 

andel utrikes födda bland kvinnorna än bland männen. I hela gruppen 

är 400 000 eller 14,9 procent födda utomlands och de är födda i 195 

olika länder. Det i särklass vanligaste födelselandet är Finland, nära en 

fjärdedel av de utrikes födda eller 95 000 är födda i Finland. Drygt sex 

procent av de utrikes födda är födda i Jugoslavien och därefter kommer 

Polen, Irak, Iran och Tyskland med ungefär 5 procent födda i vartdera 

landet. Hälften av de utrikes födda är födda i något av dessa sex länder.  

Det är vissa skillnader, både mellan kvinnor och män och i olika åldrar, 

vilka födelseländer som är vanligast. Finland är det vanligaste födelse-

landet i alla åldersgrupper och vanligare bland kvinnorna än männen. 

För kvinnor är Polen det näst vanligaste födelselandet följt av Jugo-

slavien. För männen är Jugoslavien det näst vanligaste födelselandet 

följt av Irak. I alla fyra åldersklasser är Finland det vanligaste födelse-

landet. Det är i åldersgruppen 70–79 år som andelen födda i Finland är 

högst, 37 procent av de utrikes födda kvinnorna och 26 procent av de 

utrikes födda männen är födda i Finland. I den yngsta åldersklassen är 

Irak och Iran de näst vanligaste födelseländerna. I åldern 70–79 år är 

Jugoslavien och Tyskland de näst vanligaste födelseländerna och det är 

samma länder i åldern 80–89 år men i omvänd ordning. I den äldsta 

åldersklassen är Tyskland och Norge de näst vanligaste födelseländerna. 

I tabellbilagan finns fler uppgifter om antalet utrikes födda och de 

vanligaste födelseländerna.  



 

SCB – Efter 60. En beskrivning av äldre i Sverige  14 

Diagram 2.2 
Befolkningen 60 år och äldre efter kön, ålder och födelseregion, år 2020 

 

Nära 80 procent av de utrikes födda är svenska medborgare, det är något 

vanligare bland kvinnor än män. Det är också något vanligare bland 

äldre än yngre äldre. Många har varit lång tid i Sverige, nästan hälften 

invandrade före 30 års ålder och 8 procent invandrade vid 60 års ålder 

eller senare. Det vanligaste är att kvinnorna invandrade vid 21 års ålder 

och männen vid 23 års ålder. I tabellbilagan finns fler uppgifter om för-

delningen av svenskt och utländskt medborgarskap i olika åldrar. 

Över hälften av alla 60 år och äldre är gifta. Det är vanligare att männen 

är gifta än att kvinnor är det, det gäller 59 procent av männen och 46 

procent av kvinnorna. Att vara gift är det vanligaste civilståndet för 

kvinnor yngre än 82 år och för män yngre än 92 år. 
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Diagram 2.3 
Befolkningen 60 år och äldre efter kön, ålder och civilstånd, år 2020 

 

I åldrarna däröver är änka respektive änkling det vanligaste civilståndet. 

Det är något vanligare att kvinnorna är frånskilda medan det är van-

ligare att männen är ogifta. I hela gruppen är 12 procent av kvinnorna 

och 14 procent av männen ogifta och 20 procent av kvinnorna och 19 

procent av männen skilda. 

Många av de som är gifta har varit det länge. I genomsnitt har en gift 

kvinna varit gift i 40 år och en man i 37 år. Men det vanligaste är att 

man varit gift i 31 år, det betyder att man gifte sig 1989. 

En frånskild man har i genomsnitt varit skild i 27 år och en kvinna i 23 

år. Skillnaden mellan könen beror både på att kvinnan oftast är yngre än 

mannen i ett äktenskap och att det här är den senaste skilsmässan. I en 

tidigare rapport (SCB, 2014) visas att det är vanligare att frånskilda män 

och änklingar gifter om sig än att frånskilda kvinnor och änkor gör det. 

Att vara änka eller änkling är vanligare ju äldre man är. Vid 100 års ålder 

är 86 procent av kvinnorna änkor och 66 procent av männen. I genom-

snitt har änkorna varit det i 13 år och änklingarna i 10 år, men det är 

ändå vanligast att man är nybliven efterlevande. 

I tabellbilagan finns fler uppgifter om andelen med olika civilstånd i 

olika åldrar och hur länge de haft olika civilstånd. 

I hela gruppen är det vanligast att ha en gymnasieutbildning, det har 43 

procent av både kvinnorna och männen. Men för männen är det något 

vanligare att ha en förgymnasial utbildning än vad det är för kvinnorna, 

det har 40 procent av männen och 38 procent av kvinnorna. Å andra 

sidan är det då lite vanligare att kvinnorna har en eftergymnasial ut-

bildning, det har 18 procent av kvinnorna och 17 procent av männen. 
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Diagram 2.4 
Befolkningen 60 år och äldre efter kön, ålder och utbildningsnivå, år 2020 

 

Utbildningsnivån är högre i yngre åldrar än i äldre. För kvinnor är 

gymnasieutbildning den vanligaste utbildningsnivån i åldrar under 80 år 

och i äldre åldrar är förgymnasial utbildning det vanligaste. För männen 

är gymnasieutbildning den vanligaste utbildningen i åldrar under 77 år 

och förgymnasial utbildning det vanligaste i äldre åldrar. 

Det är också en högre andel kvinnor än män som har eftergymnasial 

utbildning i åldrarna under 75 år. I tabellbilagan finns uppgifter om 

utbildningsnivå i olika åldersklasser. 

Av alla 60 år och äldre har 83 procent minst ett barn som bor i Sverige år 

2020. Det är en procentenhet fler som har fått barn, men barnet har 

antingen avlidit eller flyttat från Sverige. Tvåbarnsnormen är stark i 

Sverige, 40 procent har två barn, medan det är lika många, 18 procent 

som har ett eller tre barn. Att ha fler än tre barn är relativt ovanligt, 5 

procent har fyra barn och 2 procent fem eller fler barn. 
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Diagram 2.5 
Befolkningen 60 år och äldre efter kön, ålder och antal barn, år 2020 

 

 

Det är en högre andel män än kvinnor som inte har något barn, 19 

procent av männen och 15 procent av kvinnorna är barnlösa. Högst 

andel barnlösa återfinns bland de yngsta männen, där 21 procent inte 

har några barn. Att fler män än kvinnor är barnlösa förklaras av att det 

finns fler män än kvinnor i yngre åldrar samt att det är vanligare att 

män har barn med flera partners. Att andelen barnlösa män är lägre i 

högre åldrar beror på att dödligheten är högre bland barnlösa (SCB, 

2016). I tabellbilagan finns uppgifter om antalet barn i olika åldrar. 
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3 Boende 

Det är vanligast att bo tillsammans med en partner, det gör 60 procent 

av de 60 år och äldre. Nästan 35 procent bor ensamma och drygt 5 pro-

cent bor varken ensamma eller med en partner. Det kan vara att de bor i 

något kollektivt boende, tillsammans med ett barn eller att de har en 

inneboende. 

Att bo med en partner är vanligare i yngre åldrar än i äldre och vanligare 

bland män än bland kvinnor. Det hänger ihop eftersom det finns fler 

kvinnor än män i äldre åldrar. Något som också påverkar är att mannen 

oftare är äldre än kvinnan i ett parförhållande i kombination med att 

kvinnor lever längre än män. 

Upp till 78 års ålder är det vanligast för kvinnor att bo med en partner 

och därefter är det vanligare att bo ensam. För män är det vanligast att 

bo med en partner upp till 90 års ålder och därefter är det vanligare att 

bo ensam. 

Diagram 3.1 
Befolkningen 60 år och äldre efter kön, ålder och hushållsstatus, år 2020 

 

Bor med en partner 
För de som bor med en partner är det absolut vanligast att bara bo med 

sin partner och ingen annan, det gäller 86 procent av de över 60 år. De 

flesta som bor med en partner är gifta, det är 84 procent och således är 

16 procent sammanboende utan att var gifta. Att vara sambo är vanlig-

are bland yngre äldre, i åldersklassen 60–69 år är 20 procent sambos och 

80 procent gifta. 
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är mindre än 15 år.  
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Det är ungefär 9 procent som också har ett barn i hushållet, det är 

särskilt vanligt bland de yngsta äldre. Bland 60–69-åringarna har nästan 

15 procent ett hemmaboende barn i hushållet och det är mer vanligt 

bland männen än bland kvinnorna, 19 procent jämfört med 11 procent.  

Fem procent av de som bor med en partner har också andra i hushållet 

som inte är deras barn. Det kan vara andra släktingar som barnbarn eller 

svärsöner/svärdöttrar men också andra personer, till exempel inne-

boende. 

Tabell 3.1 
Procentuell fördelning efter hushållstyp för de som bor med en partner per ålder 2020 

Ålder Bor bara med 
partnern 

Bor med 
partner  

och barn 

Bor med 
partner  

och andra 

Summa Antal 

60–69 år 79 15 6 100 733 100 

70–79 år 92 4 4 100 641 700 

80–89 år 94 3 3 100 202 900 

90+ år 94 2 4 100 17 800 

60+ år 86 9 5 100 1 595 600 

I tabellbilagan finns motsvarande tabell könsuppdelad 

Bor ensamma 
Det är 900 000 eller drygt en tredjedel av de som är 60 år och äldre och 

som bor ensamma. Det är fler kvinnor än män, nästan 600 000 kvinnor 

och drygt 300 000 män. De flesta är antingen änkor/änklingar eller 

skilda men det är stora skillnader mellan både kvinnor och män och 

åldersgrupper. I den yngsta åldersklassen är över hälften av de ensam-

boende männen ogifta. I åldern 70–79 år är det något vanligare att de är 

skilda. I de äldre åldersklasserna är det vanligast att de är änklingar. Att 

det är olika dödsrisker för ensamboende aldrig gifta män än för övriga 

grupper kan bidra till skillnaderna mellan åldersgrupperna. Läs mer om 

det i kapitlet livslängd och hälsa. 

Kvinnorna har ett något annat mönster. Jämfört med männen är det få 

ogifta. Det är en följd av att det i yngre åldrar finns mer män än kvinnor 

så det är fler män som förblir ogifta. Nästan hälften av de ensamboende 

kvinnorna i den yngsta åldersklassen är skilda. I åldersklassen 70–79 år 

är det lika många frånskilda som änkor och i de äldsta åldersklasserna är 

det absolut vanligast att de är änkor. 
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Tabell 3.2  
Fördelning efter civilstånd för de som bor ensamma per kön och ålder 2020 

Kön 
 

Ålder Ogift Gift Skild Änka/ 
änkling 

Summa Antal 

Kvinnor        

 60–69 år 34 4 47 15 100 155 500 

 70–79 år 17 3 40 40 100 200 400 

 80–89 år 7 2 22 69 100 157 400 

 90+ år 5 1 11 83 100 57 400 

 60+ år 18 3 34 45 100 570 700 

Män        

 60–69 år 51 5 39 5 100 134 900 

 70–79 år 33 5 41 21 100 122 800 

 80–89 år 17 5 28 50 100 61 100 

 90+ år 9 4 12 75 100 15 900 

 60+ år 36 5 37 22 100 334 700 

Båda 
könen 

60+ år 24 3 35 37 100 905 400 
 

 

De ensamboende är också barnlösa1 i större utsträckning än de i övriga 

boendeformer. Knappt 20 procent av de ensamboende kvinnorna och 

nästan 35 procent av de ensamboende männen är barnlösa. Det är 

naturligt då det bland de ensamboende är vanligare att kvinnorna är 

änkor och männen är ogifta. Men i varje åldersklass är det vanligare att 

de ensamboende männen är barnlösa än att ensamboende kvinnor är 

barnlösa. Det är också en högre andel av de utrikes födda än av de födda 

i Sverige som är barnlösa. Det finns 225 000 personer över 60 år som bor 

ensamma och inte heller har några barn. 

I ULF/SILC finns en uppgift om de som är socialt isolerade av de som är 

ensamstående. Ensamstående är inte riktigt samma begrepp som 

ensamboende. De som beskrivs i nästa avsnitt, som varken bor med en 

partner eller ensamma, ingår i gruppen ensamstående men inte i 

ensamboende. Som socialt isolerad räknas de som bor ensamma och 

inte träffar anhöriga, vänner eller bekanta oftare än ett par gånger i 

månaden. 

 

 

1 Med barnlösa avses här att de inte har några barn 2020 i Sverige. De kan ha fött barn som har avlidit 

eller barn boende utomlands. 
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Det är en högre andel män än kvinnor som är socialt isolerade, ungefär 

25 procent av männen och 17 procent av kvinnorna. Det är ingen 

skillnad efter utbildningsnivå eller för de som är födda i Sverige eller 

utomlands. 

Diagram 3.2 
Andelen som är socialt isolerade av de som är ensamstående, 2016–2017 

 
Källa: ULF/SILC. Felstaplarna i diagrammet anger 95 procents felmarginal. 

Bor varken ensam eller med en partner 
Det finns en grupp som varken bor ensamma eller med en partner. Det 

gör nästan 160 000 personer eller 5 procent av de över 60 år. Här åter-

finns till exempel de som är äldre än 60 år och bor med sina föräldrar. 

Det är 4 000 personer. En annan grupp är de som bor med minst ett 

barn, men ingen partner, det är 57 000 personer. Den största gruppen är 

de som i statistiken är en övrig person, drygt 90 000 personer, det vill 

säga de bor tillsammans med en eller flera som varken är partner, barn 

eller förälder.  

Det är 15 000 som bor i ett generationshushåll och 5 500 som bor till-

sammans med ett eller flera syskon. De övriga bor med någon annan, 

det kan till exempel vara en vän eller en inneboende. Det är oftast små 

hushåll. 50 procent av de som bor med andra bor i ett tvåpersoners-

hushåll och nästan 25 procent i ett trepersonershushåll. 

Att bo med en förälder är vanligare för män än för kvinnor och att bo 

med barn är vanligare för kvinnor än för män. 
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Tabell 3.3  
Procentuell fördelning efter hushållstyp för de som varken bor med en partner eller 
ensamma per kön och ålder 2020 

Kön 
 

Ålder Bor med 
förälder 

Bor med 
barn 

Övrig 
person 

Summa Antal 

Kvinnor       

 60–69 år 2 52 46 100 41 400 

 70–79 år 1 36 63 100 22 500 

 80–89 år 0 35 65 100 15 700 

 90+ år 0 29 71 100 6 400 

 60+ år 1 43 56 100 85 900 
 

Män       

 60–69 år 7 33 60 100 39 700 

 70–79 år 1 24 75 100 19 700 

 80–89 år 0 26 74 100 7 100 

 90+ år 0 28 72 100 1 700 

 60+ år 4 30 66 100 68 200 

Båda könen 60+ år 3 37 60 100 154 100 

 

Det är också viss skillnad mellan de som är födda i Sverige och de som är 

födda utomlands. Det är en större andel av de födda utomlands som bor 

med andra än bland de födda i Sverige. I de yngre åldrarna är det 

vanligare att de födda i Sverige bor med en partner och att de utrikes 

födda bor med andra, medan andel ensamboende är densamma. I äldre 

åldrar är det ett något annorlunda mönster där andelen ensamboende är 

lägre och andelen som bor med andra är högre för de utrikes födda 

medan andelen som bor med en partner är ungefär lika. 
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Tabell 3.4  
Procentuell fördelning efter hushållstyp för de som varken bor med en partner eller 
ensamma per födelseregion och ålder  2020 

Födel-
se-
region 

Ålder Bor 
ensam 

Bor med 
en partner 

och ev 
barn 

Bor med 
 en 

släkting 

Bor inte 
ensam, 

men inte 
heller med 
en partner 

eller 
släkting 

Summa Antal 

Född i Sverige 
     

 

   60–69 år 26 68 4 2 100 905 000 

   70–79 år 32 65 2 2 100 879 600 

   80–89 år 49 47 2 2 100 386 700 

   90+ år 75 18 3 4 100 88 400 

   60+ år 34 61 3 2 100 2 259 600 

Född utomlands 
     

 

   60–69 år 26 60 7 7 100 199 600 

   70–79 år 35 55 4 5 100 127 600 

   80–89 år 50 40 4 6 100 57 600 

   90+ år 68 16 5 11 100 10 800 

   60+ år 34 54 6 6 100 395 500 

Totalt  60+ 34 60 3 3 100 2 655 200 

Bostaden 
Över hälften av de 60 år och äldre bor i ett småhus. Det är också 

vanligare bland män än bland kvinnor och bland de yngre äldre än bland 

de äldre äldre. Att bo i ett småhus kräver en större arbetsinsats för att 

sköta både trädgård och underhåll av bostaden jämfört med att bo i en 

lägenhet. Män bor också i småhus högre upp i åldrarna än kvinnor. 

Något som förklaras av att de i högre utsträckning än kvinnor bor 

tillsammans med en partner i äldre åldrar. Över hälften av männen bor i 

småhus i åldrar under 87 år och för män är småhus den vanligaste 

boendeformen i alla åldrar.  

För kvinnor däremot så bor över hälften i småhus i åldrar under 78 år 

och upp till 90 års ålder är det den vanligaste boendeformen för 

kvinnor. I åldrar över 90 år är specialbostad för äldre och funktions-

hindrade den vanligaste bostadsformen. 
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Diagram 3.3 
Befolkningen 60 år och äldre efter kön, ålder och bostadstyp, år 2020 
Population aged 60 and older by sex and age and type of housing, year 2020 

 

I alla åldrar är det en lägre andel kvinnor än män som bor i småhus, 

samtidigt är andelen kvinnor som bor i flerbostadshus, både med 

hyresrätt och bostadsrätt, högre än för männen. Varefter andelen som 

bor i småhus minskar med åldern så ökar andelen som bor i andra 

bostadstyper.  

67 000 bor i en specialbostad för äldre och det är ganska stor 

överensstämmelse med Socialstyrelsens uppgifter. Enligt deras 

statistikdatabas för äldreomsorg var det 76 000 som under december 

2020 bodde permanent på särskilt äldreboende. I den allra äldsta 

åldersgruppen, de 90 år och äldre, bor nästan en femtedel i en special-

bostad för äldre. Det är också vanligare för kvinnor än männen, 23 

procent av kvinnorna och 13 procent av männen bor i en specialbostad.  
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Tabell 3.5 
Procentuell fördelning efter bostadstyp per ålder 2020 

Ålder- Fler-
bostads-

hus 
hyres-

rätt 

Fler-
bostads-

hus 
bostads-

rätt 

Småhus Special-
bostad 

för äldre 

Övriga + 
uppgift 
saknas 

Summa Antal 

60–69 år 21 18 58 1 3 100 1 106 000 

70–79 år 19 20 56 1 3 100 1 007 600 

80–89 år 23 23 44 6 4 100 444 400 

90+ år 23 21 29 19 7 100 99 300 

60+ år 21 20 54 3 3 100 2 657 300 

 

Det är stora skillnader efter om man bor ensam eller bor med en 

partner. De som bor tillsammans med en partner bor i större ut-

sträckning i ett småhus än de som bor ensamma. De som bor med andra 

däremot bor i äldre åldrar i samma utsträckning i ett småhus som de 

som bor med en partner. 

Över 80 procent av de 60 år och äldre som bor i en specialbostad för 

äldre och funktionshindrade är ensamboende i statistiken. Så trots att 

de bor i en bostad med vissa gemensamhetsutrymmen så är de ett eget 

hushåll. 

Tabell 3.6 
Procentuell fördelning efter bostadstyp per hushållstyp 2020 

Hushålls-
typ 

Fler-
bostads-

hus 
hyres-

rätt 

Fler-
bostads-

hus 
bostads-

rätt 

Småhus Special-
bostad 

för äldre 

Övriga 
+ 

uppgift 
saknas 

Summa Antal 

Bor med 
partner 

13 17 68 0 2 100 
1 595 600 

Ensam-
boende 

32 25 32 6 5 100 
905 400 

Bor med 
andra 

30 18 47 3 2 100 
154 100 

I tabellbilagan finns motsvarande tabell uppdelad på kön och ålder 

Utrikes födda bor i större utsträckning i flerbostadshus, särskilt i hyres-

rätter och i mindre utsträckning i småhus än födda i Sverige. Det är 

samma mönster i alla åldrar, men det är särskilt tydligt i de yngre 

åldrarna. I äldre åldrar är det mindre skillnader, det beror mest på att 

det är färre födda i Sverige som bor i småhus i åldrar över 80 år. 



 

SCB – Efter 60. En beskrivning av äldre i Sverige  26 

Tabell 3.7  
Fördelning efter bostadstyp per födelseregion 2020 

Födelse-
region 

Fler-
bostads-

hus 
hyres-

rätt 

 Fler-
bostads-

hus 
bostads-

rätt 

Småhus Special-
bostad 

för äldre 

Övriga + 
uppgift 
saknas 

Summa Antal 

Sverige 18 19 57 3 3 100 2 261 000  

Utomlands 36 23 35 2 3 100 396 284 

 I tabellbilagan finns motsvarande tabell uppdelad på kön och ålder. 

De äldre bor i genomsnitt något större per person än befolkningen som 

helhet. Det förklaras av att de oftast bara är en eller två i hushållet till 

skillnad från barnfamiljer som ofta är tre eller fler i hushållet. I genom-

snitt har de 60 år och äldre 61 kvadratmeter per person, hela 

befolkningen har i genomsnitt 42 kvadratmeter per person.  

Det är relativt få, färre än 5 procent, som bor i en bostad som är byggd 

2010 eller senare och ytterligare 5 procent bor i en bostad byggd 2001 

eller senare. Det är inte någon skillnad, varken mellan kvinnor och män 

eller i olika åldersgrupper. Det är inte heller någon skillnad jämfört med 

hela befolkningen. 

Av de 60 år och äldre är det nästan 20 procent som har bott i sin bostad 

kortare tid än fem år. Det är en något högre andel kvinnor än män som 

bott en kort tid i sin bostad. Det är också en högre andel i de yngsta 

åldrarna, under 65 år och i de äldsta åldrarna, över 90 år, som bott en 

kort tid i sin bostad. 

Att ha bott lång tid i sin bostad är naturligtvis vanligare om man är 

äldre. Av de som är 80 år eller äldre har 20 procent bott i sin bostad i 

mer än 50 år. De som i diagrammet saknar uppgift om boendetid har 

troligtvis varit folkbokförda i sin bostad länge och i alla fall inte flyttat 

efter 1970. Om dessa räknas med så har nästan 25 procent av de äldre 

bott i sin bostad över 50 år. Samtidigt är det många som byter bostad i 

de äldsta åldrarna. Av de 90 år och äldre har 26 procent bott kortare tid 

än fem år i bostaden. I kapitlet om förändringar finns mer om de äldres 

flyttningar. 
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Diagram 3.4 
Befolkningen 60 år och äldre efter kön, ålder och hur länge man bott i bostaden, år 2020 

 

De som bor i en specialbostad för äldre har bott kort tid i sin bostad, 75 

procent har flyttat in de senaste fem åren och över 90 procent har bott 

där kortare tid än tio år. Även i flerbostadshus, framför allt med hyres-

rätt har relativt många bott en kort tid, men jämfört med andra 

boendeformer är det ungefär lika många som bott 0–4 år, 5–9 år och 

10–15 år och en liten andel som bott mer än 30 år. De som bor i småhus 

har å andra sidan bott längre i sin bostad. 16 procent av de 60 år och 

äldre som bor i ett småhus har bott där i över 50 år. 

Tabell 3.8  
Procentuell fördelning efter hur länge man bott i bostaden per bostadstyp 2020 

Bostadstyp 0–4 
år 

5–9 
år 

10–19 
år 

20–29 
år 

30–39 
år 

40–49 
år 

50+ år Uppgift 
saknas 

Summa Antal 

Flerbostadshus:          
 

hyresrätt 29 20 25 15 3 3 4 0 100 550 200 
 

bostadsrätt 22 19 28 16 5 5 5 1 100 521 100 

Småhus 9 8 17 16 13 18 16 3 100 1 438 100 

Specialbostad 
för äldre 

75 17 6 2 0 0 0 0 100 
66 600 

Övriga + 
uppgift saknas 

52 19 16 7 2 2 2 0 100 
81 300 

Summa 19 13 21 15 9 11 10 2 100 2 657 300 
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4 Livslängd och hälsa 

Livslängd 
Medellivslängden räknat från födelsen har ökat stadigt sedan mitten av 

1800-talet. En ökning har även skett när den beräknas från äldre åldrar. 

Under perioden 1970–2020 har antalet återstående år ökat från 60, 70, 

80 och 90 års ålder. År 1970 var antalet återstående år vid 60 års ålder 

19,5 år för båda könen sammantaget, 21,0 år för kvinnor och 17,9 år för 

män. Fram till 2020 hade antalet återstående år ökat med ungefär fem 

år, till knappt 26 år för kvinnor, drygt 23 år för män och 24,5 år för båda 

könen sammantaget, se diagram 4.1. 

Diagram 4.1 
Återstående medellivslängd vid 60, 70, 80 och 90 års ålder för kvinnor, män och båda 
könen,1970–2020 

 

På grund av många dödsfall i covid-19 under 2020 sjönk medellivs-

längden ovanligt mycket jämfört med föregående år, med 0,5 år för 

kvinnor och med 0,7 år för män räknat från 60 års ålder. Det var framför 

allt äldre personer som avled av covid-19 under 2020, och medellivs-

längden sjönk därför även tydligt från 70, 80 och 90 års ålder. I samtliga 

åldrar minskade antalet återstående år mer för män än för kvinnor. Vid 

90 års ålder ökade medellivslängden med totalt 0,6 år för män mellan 

1970 och 2019, halva den ökningen försvann år 2020. För kvinnor var 

den totala ökningen under samma period 1 år och minskningen 2020 

”bara” 0,2 år. Trots den minskade medellivslängden i äldre åldrar 2020 

är den historiska trenden med ökad medellivslängd tydlig. Den årsvisa 

utvecklingen är inte helt jämn, vilket kan ses i diagram 4.1. Vissa år har 

medellivslängden varit något lägre än året innan. 
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Kvinnor har högre medellivslängd 
Under alla enskilda år sedan 1861 har kvinnor haft högre medellivslängd 

än män vid 60 års ålder. Minst skillnad, 0,4 år, var det år 1922. Under 

perioden 1970–2020 har skillnaden varierat och inte förändrats på 

samma sätt från olika åldrar, se diagram 4.2. Från 60 års ålder ökade 

kvinnors försprång i medellivslängd från 3,1 år 1970 till 4,4 år 1983. 

Därefter minskade skillnaden till som minst 2,5 år 2017. Under de tre 

senaste åren har skillnaden ökat något. Det kan möjligen vara början på 

en ny trend med återigen ökade skillnader mellan könen.  

Diagram 4.2 
Skillnad i återstående medellivslängd mellan kvinnor och män vid 60, 70, 80 och 90 års 
ålder,1970–2020 

 

En liknande utveckling av skillnaden i medellivslängd mellan könen 

som vid 60 års ålder kan ses vid 70 respektive 80 års ålder, men vid 70 

års ålder fortsatte skillnaden att öka från 1970 fram till år 1987 och vid 

80 års ålder fram till 1998. I dessa åldrar är skillnaden mellan könen år 

2020 också större än vad den var 1970. Vid 90 års ålder är den lång-

siktiga trenden en annan jämfört med de andra åldrarna och skillnaden 

mellan könen var störst år 2020 och minst 1970, 0,9 år jämfört med 0,4 

år. Andra analyser har också visat att dödstalen de senaste decennierna 

har minskat mer för män än för kvinnor upp till drygt 90 års ålder, men 

inte minskat alls eller mer för kvinnor än för män i de allra äldsta 

åldrarna (SCB, 2021a). 

Hög medellivslängd i Sverige 
Sett ur ett europeiskt perspektiv är medellivslängden vid 60 års ålder 

förhållandevis hög i Sverige, drygt 25 år för båda könen sammantaget. 

Det är något lägre än i de länder som har allra högst medellivslängd, 

drygt 26 år, men ett år över genomsnittet i EU och flera år högre än för 

de länder i EU som har lägst medellivslängd, se diagram 4.3. 
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Diagram 4.3 
Återstående medellivslängd vid 60 års för både könen sammantaget i de 27 EU-länderna 
samt Norge, Schweiz och Island, 2019 

 
Källa: Eurostat. 

Sociala skillnader 
Vid 60 års ålder finns tydliga skillnader i medellivslängd efter utbild-

ningsnivå, hushållsställning och civilstånd, se diagram 4.4. Det är 

däremot ungefär samma medellivslängd för kvinnor födda i Sverige och 

kvinnor födda utomlands, och även för män är skillnaden mellan utrikes 

födda och födda i Sverige liten, ungefär ett halvt år.  

För både kvinnor och män är skillnaderna i medellivslängd efter utbild-

ningsnivå, hushållsställning och civilstånd större än skillnaden i 

medellivslängd mellan könen. Den största skillnaden finns efter 

hushållsställning. Medellivslängden vid 60 års ålder är 5 år högre för 

sammanboende män jämfört med ensamstående män, 25,3 år jämfört 

med 20,3 år. För sammanboende kvinnor är medellivslängden 27,7 år, 

vilket är 4,7 år högre än den för kvinnor som är en övrig person. En 
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övrig person bor i ett hushåll som består av flera vuxna men där 

personen inte är i en relation med någon annan i hushållet. 

Diagram 4.4 
Återstående medellivslängd vid 60 års ålder för kvinnor och män i olika sociala grupper, 
2019–2020 

 
Uppgifterna som redovisas för födelseregion, utbildningsnivå och hushållställning är medelvärden för 
åren 2019 och 2020, för civilstånd är det för perioden 2019–2020. Siffrorna i diagrammet finns i 
tabellbilagan, tabell T15. 

För män är skillnader efter civilstånd nästan lika stora som efter hus-

hållsställning, medellivslängden är 4,7 år högre för gifta män jämfört 

med ogifta män, 25,2 jämfört med 20,5 återstående år. Skilda män har 

en medellivslängd som är 3,7 år lägre och för änklingar är den 2,5 år 

lägre än för gifta män. Det finns tydliga skillnader mellan alla civilstånd 

för män. Det gör det också för kvinnor, men skillnaderna mellan 

grupperna är ungefär 1 år mindre än för män, exempelvis är skillnaden 

mellan gifta kvinnor och kvinnor som aldrig varit gifta 3,5 år, 27,5 

jämfört med 24 återstående år.  

Skillnader i antalet återstående år efter utbildningsnivå är ungefär lika 

stora för kvinnor och män. Flest återstående år har kvinnor och män 

med eftergymnasial utbildning, 28,1 år respektive 25,5 år. För 

gymnasieutbildade är den 2 år lägre och för dem med förgymnasial 

utbildning 3,7 år (kvinnor) respektive 3,3 år (män) lägre.  
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Även om det finns vissa skillnader efter civilstånd är det kanske 

egentligen skillnader efter samlevnadsform som har betydelse för 

antalet återstående år? Det kan också beskrivas genom att kombinera 

uppgifterna om civilstånd och samlevnadsform. Ensamstående och 

övriga personer som inte bor med en partner jämförs med de som bor 

med en partner. För samtliga civilstånd finns en tydlig skillnad i antalet 

återstående år mellan de som bor med en partner och de som inte bor 

med en partner. De som bor med en partner har fler återstående år än 

de som inte gör det (diagram 4.5).  

Diagram 4.5 
Återstående medellivslängd vid 60 års ålder för kvinnor och män efter civilstånd och 
samlevnadsform, 2019–2020 

 

Siffrorna i diagrammet finns i tabellbilagan, tabell T16. 

För kvinnor och män som bor med en partner finns också skillnader i 

antalet återstående år efter civilstånd. Gifta kvinnor som bor med en 

partner har exempelvis 2,6 fler återstående år än ogifta kvinnor som bor 

med en partner, 27,9 jämfört med 25,3. Gifta män som bor med en 

partner har 1,8 fler återstående år än ogifta män som bor med en 

partner, 25,5 jämfört med 23,7. Bland dem som inte bor med en partner 

har änkor respektive änklingar flest återstående år och de som aldrig 

varit gifta har lägst. Mellan dessa grupper var skillnaden 2,0 år för 

kvinnor och 3,1 år för män.  

Det finns således skillnader i antalet återstående år både efter civilstånd 

och samlevnadsform. När de kombineras blir skillnaderna för män ännu 

större än vad som kunde ses efter antingen civilstånd eller hushålls-

ställning. Gifta män som bor med en partner har 6,1 fler återstående år 

vid 60 års ålder jämfört med ogifta män som inte bor med en partner, 

25,5 jämfört med 19,4. För kvinnor var skillnaden mellan dessa två 

grupper 4,4 år, 27,9 jämfört med 23,5 återstående år. 
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Det finns flera faktorer som kan bidra till sociala skillnader i dödlighet 

och medellivslängd. Några av dessa diskuteras i en tidigare demografisk 

rapport (SCB, 2016). Det kan vara skillnader i livsstil, inkomster och 

stöd från partner som bidrar till skillnaderna, men också att personer 

som tidigt haft funktionsnedsättning i större utsträckning förblir ogifta 

och inte når en högre utbildningsnivå. Det kan också finnas vissa 

skillnader i vård och behandling. En rapport från Vårdanalys visar att 

cancer upptäcks tidigare bland personer som är gifta eller har högre 

utbildning, och att det finns skillnader i vård och behandling för cancer 

(Vårdanalys, 2019). I rapporten framkom att skillnaderna ofta var större 

efter civilstånd än efter utbildningsnivå. En tänkbar förklaring kan vara 

att nära stöd av make eller make, eller annan nära anhörig som vuxna 

barn, är viktigt när det exempelvis gäller att söka vård och behandling 

eller att en livsuppehållande behandling genomförs eller inte. Vissa 

studier föreslår att ensamhet, särskilt den ofrivilliga, är en riskfaktor för 

ohälsa och tidig död (Thelander, 2020). 

Dödsorsaker 
I diagram 4.6 redovisas dödsorsaksgrupper med minst 1 procent av 

dödsfallen. De två vanligaste dödsorsakerna är cirkulationsorganens 

sjukdomar och tumörer, vilka tillsammans utgjorde drygt hälften av 

samtliga 91 300 dödsfall i åldern 60 år och äldre år 2020, drygt 46 200 

dödsfall bland kvinnor och drygt 45 000 dödsfall bland män. Därefter 

var covid-19 den vanligaste dödsorsaken med drygt 9 100 dödsfall i 

åldern 60 år och äldre, knappt 4 300 bland kvinnor och drygt 4 800 bland 

män.  

En dödsorsaksgrupp, alkoholrelaterad dödlighet, utgörs av enskilda 

dödsorsaker inom andra dödsorsaksgrupper, bland annat mat-

smältningsorganens sjukdomar (levercirros) och innefattar även 

bidragande dödsorsaker. Psykiska sjukdomar och sjukdomar i nerv-

systemet, som är bland de vanligare dödsorsakerna, utgörs bland annat 

av demenssjukdomar och Alzheimers sjukdom. Det är betydligt fler 

kvinnor än män som avlider av dessa dödsorsaker, bland annat för att de 

inträffar i höga åldrar och att det finns betydligt fler kvinnor än män i 

de högsta åldrarna. Vissa dödsorsaker har tydligt fler avlidna män än 

kvinnor. Det är tumörer, covid-19, skador och förgiftningar och alkohol-

relaterade dödsfall.  

Dödsfallen här avser endast underliggande dödsorsak. I höga åldrar är 

det vanligt att det vid dödsfallet finns flera dödsorsaker som bidrar till 

döden. År 2020 var det för kvinnor 60 år och äldre 12,9 procent av döds-

fallen där det bara fanns en underliggande dödsorsak utan bidragande 

År 2020 var covid-19 den tredje 
vanligaste dödsorsaken bland 
äldre. 
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dödsorsaker, och för män var andelen 11,7 procent. Dessa andelar har 

varit stabila sedan åtminstone 20162.  

Diagram 4.6 
Antal döda 60 år och äldre efter kön och dödsorsaksgrupp 2020 

 

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.  

Hälsovägda levnadsår 
Det går att uppskatta hur många återstående år som utgörs av ohälsa 

och hur många år som är friska år. Som skattning av långvarig ohälsa 

används nedsatt aktivitetsförmåga (se texten i marginalen till vänster). 

Andelen med sådan ohälsa i olika åldersgrupper hämtas från Under-

sökningarna av levnadsförhållanden och används i livslängdstabellen.  

Kvinnor har fler återstående år med nedsatt aktivitetsförmåga än män, 

6,5 av totalt drygt 26 återstående år vid 60 års ålder, jämfört med 5,1 av 

drygt 23 återstående år för män. Felmarginalen i frågeundersökningen 

är ganska stor och skillnaden mellan könen är inte signifikant, se 

diagram 4.7. Aktivitetsförmågan minskar med ökad ålder, och andelen 

av de återstående åren som utgörs av nedsatt aktivitetsförmåga är hög 

vid 80 års ålder. För kvinnor är nästan hälften av de återstående åren vid 

80 års ålder år med nedsatt aktivitetsförmåga. Av 10 återstående år är 

drygt 4 med nedsatt aktivitetsförmåga och knappt 6 är utan nedsatt 

 

 

2 Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen, personlig kommunikation med Jeroen de Munter. 
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aktivitetsförmåga. För 80-åriga män är ungefär 3 respektive 5 åter-

stående år med respektive utan nedsatt aktivitetsförmåga.  

Diagram 4.7 
Antal återstående år med och utan nedsatt aktivitetsförmåga vid 60, 70 och 80 års ålder 
efter kön, 2019–2020 

 
Felstaplarna i diagrammet anger 95 procents felmarginal. Uppgifter från 65 års ålder finns publicerad i 
jämställdhetsstatistiken på SCB:s webbplats: https://scb.se/hitta-
statistik/temaomraden/jamstalldhet/jamstalld-halsa/livslangd-och-dodsorsaker/#129966. 

Hälsa 

Allmänt hälsotillstånd 
Nästan tre av fyra upplever sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller 

mycket bra i åldern 60–69 år, men andelen minskar med stigande ålder, 

till ungefär sex av tio i åldern 70–79 år och knappt hälften i den äldsta 

gruppen, se diagram 4.8.  

I åldersgruppen 70–79 år är andelen som har bra hälsa högre bland män 

än bland kvinnor, men i de övriga åldersgrupperna är det ingen skillnad 

mellan könen. Skillnaderna i allmänt hälsotillstånd är större efter 

utbildningsnivå än efter kön, där en tydligt lägre andel personer med 

förgymnasial utbildning har bra hälsa jämfört med dem med efter-

gymnasial utbildningsnivå. Det gäller i samtliga tre åldersgrupper. I 

åldern 60–69 år och 70–79 år är andelen med bra hälsa också lägre 

bland dem med gymnasial än bland dem med eftergymnasial utbildning.  

En lägre andel personer födda utomlands har bra hälsa jämfört med de 

födda i Sverige i åldern 60–69 år och 70–79 år. I den äldsta gruppen år 

det däremot ingen skillnad mellan födda i Sverige och utrikes födda.  

Det finns också skillnader efter hushållstyp. Bland 60–69 åringar och 

70–79-åringar har ensamstående en lägre andel med bra allmänt 

hälsotillstånd än gifta eller sammanboende, 67 jämfört med 76 procent 
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respektive 59 jämfört med 69 procent. Andelen med bra hälsa avtar med 

stigande ålder, vilket gäller alla grupper. 

Diagram 4.8 
Andel med bra självskattad hälsa i olika åldersgrupper efter kön, utbildningsnivå, 
födelseregion och hushållstyp, 2018–2019 

  Kön          Utbildningsnivå 

 
Födelseregion          Hushållstyp 

 
Källa: ULF/SILC. Felstaplarna anger den 95-procentiga felmarginalen. 

Värk i axlar, nacke eller skuldror 
Andelen som har värk i axlar, nacke eller skuldror är något högre bland 

60–69-åringarna än i de äldre åldersgrupperna, 42 jämfört med 36 och 

37 procent. Förekomsten av sådan värk är signifikant högre bland 

kvinnor än bland män bland 60–69-åringarna 46 respektive 37 procent 

(diagram 4.9).  

Precis som allmänt hälsotillstånd finns skillnader i andelen med värk i 

axlar, nacke eller skuldror efter utbildningsnivå. Andelen är högst bland 

dem med förgymnasial utbildning i åldern 60–69 år, 51 procent och 

lägst bland dem med eftergymnasial utbildning i åldern 70–79 år, 27 

procent. Det finns signifikanta skillnader mellan utbildningsgrupperna i 

åldern 60–69 år och 70–79 år men inte i den äldsta gruppen. 
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Diagram 4.9 
Andel som har värk i axlar, nacke eller skuldror i olika åldersgrupper efter kön, 
utbildningsnivå, födelseregion och hushållstyp, 2018–2019 

  Kön          Utbildningsnivå 

 
Födelseregion          Hushållstyp 

 
Källa: ULF/SILC. Felstaplarna anger den 95-procentiga felmarginalen. 

De finns inga tydliga skillnader i värk i axlar, nacke eller skuldror efter 

födelseregion och inte heller efter hushållstyp. 

Besvär av ängslan, oro eller ångest 
Besvär av ängslan, oro eller ångest är ungefär lika vanligt före-

kommande i alla åldersgrupper, ungefär en femtedel har sådana besvär 

(diagram 4.10). Förekomsten är betydligt högre bland kvinnor än bland 

män i alla åldersgrupperna, cirka 24 procent jämfört med cirka 14 

procent.  

Förekomsten av ängslan, oro eller ångest varierar tydligt efter födelse-

region och hushållstyp, men mindre efter utbildningsnivå. Utrikes födda 

har en högre andel med besvär än de födda i Sverige i åldrarna 60–69 år 

och 70–79 år. Ensamstående har en högre andel med besvär än gifta 

eller sammanboende i åldern 60–69 år.  
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Diagram 4.10 
Andel som har besvär av ängslan, oro eller ångest i olika åldersgrupper efter kön, 
utbildningsnivå, födelseregion och hushållstyp, 2018–2019 

  Kön          Utbildningsnivå 

 
Födelseregion          Hushållstyp 

 
Källa: ULF/SILC. Felstaplarna anger den 95-procentiga felmarginalen. 

Nedsatt aktivitetsförmåga  
Andelen som uppger nedsatt aktivitetsförmåga ökar med åldern, från 16 

respektive 19 procent i åldern 60–69 och 70–79 år till 44 procent bland 

dem som är 80 år och äldre. I de olika åldersgrupperna finns ingen 

säkerställd skillnad mellan könen, se diagram, 4.11. 

Det finns tydliga skillnader i andelen som uppger nedsatt aktivitets-

förmåga efter utbildningsnivå i åldrarna 60–69 år och 80 år och äldre. I 

den yngsta gruppen har var fjärde nedsatt aktivitetsförmåga bland dem 

med förgymnasial utbildning, var sjätte bland dem med gymnasie-

utbildning och var tionde bland dem med eftergymnasial utbildning. 

Skillnaderna är inte statistiskt säkerställda i åldern 70–79 år, men i alla 

utbildningsgrupper är andelen med nedsatt aktivitetsförmåga högst i 

åldern 80 år och äldre, 30, 38 respektive 52 procent i de olika 

utbildningsgrupperna. Gruppen som har förgymnasial utbildning har en 

något lägre andel med nedsatt aktivitetsförmåga i åldern 70–79 år 

jämfört med 60–69 år, skillnaden är dock inte signifikant. Det kan 

möjligen bero på att personer med lägre utbildningsnivå haft mer 
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belastningar i arbetslivet som lett till nedsatt aktivitetsförmåga än de 

med högre utbildning, men som i vissa fall kan ha minskat i samband 

med att man slutar förvärvsarbeta. Nedsatt aktivitetsförmåga kan vara 

en vanlig orsak till tidigt utträde från förvärvsarbete och tidig död.  

Diagram 4.11 
Andel som har nedsatt aktivitetsförmåga i olika åldersgrupper efter kön, utbildningsnivå, 
födelseregion och hushållstyp, 2018–2019 

  Kön          Utbildningsnivå 

 
Födelseregion          Hushållstyp 

 
Källa: ULF/SILC. Felstaplarna anger den 95-procentiga felmarginalen. 

Utrikes födda har en högre andel med nedsatt aktivitetsförmåga än 

personer födda i Sverige i åldern 60–69 år och 70–79 år, skillnaden är 9–

10 procentenheter i de olika åldersgrupperna. Skillnader i samtliga 

åldersgrupper finns också efter hushållstyp, andelen med nedsatt 

aktivitetsförmåga är högre bland ensamstående än bland gifta eller 

sammanboende, störst är skillnaden i den äldsta åldersgruppen, 49 

jämfört med 35 procent. 

Levnadsvanor 

Rökning 
Andelen dagligrökare har minskat under flera decennier och är låg i 
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än i befolkningen över 15 år totalt, 14 procent jämfört med 10 procent3. 

Rökningen minskar med ökad ålder och är lägst i den äldsta ålders-

gruppen (diagram 4.12). Det finns ingen skillnad mellan könen i 

andelen som röker varje dag.  

Diagram 4.12 
Andel som röker dagligen i olika åldersgrupper efter kön, utbildningsnivå, födelseregion 
och hushållstyp, 2018–2019 

  Kön          Utbildningsnivå 

 
Födelseregion          Hushållstyp 

 
Källa: ULF/SILC. Felstaplarna anger den 95-procentiga felmarginalen. 

Det finns tydligare skillnader i andelen dagligrökare efter utbildnings-

nivå. Bland dem som har en förgymnasial utbildning i åldern 60–69 år 

är det nästan 2,5 gånger vanligare än bland dem med eftergymnasial 

utbildning, 23 jämfört med 10 procent. I de två äldre åldersgrupperna 

finns ingen säkerställd skillnad mellan utbildningsgrupperna. Andelen 

 

 

3 SCB. Tabell i statistikdatabasen. Undersökningarna av levnadsförhållanden. Tobaksvanor. Andel 

personer i procent efter indikator, redovisningsgrupp, kön och årsintervall. 

https://www.statistikdatabasen.scb.se/. 
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som röker varje dag är också lägre i de äldre åldersgrupperna jämfört 

med de i åldern 60–69 år. 

Andelen som röker dagligen är dubbelt så hög bland ensamstående 

jämfört med gifta eller sammanboende i åldern 60–69 år och 70–79 år, 

22 jämfört med 11 procent respektive 12 jämfört med 6 procent. I den 

äldsta gruppen är rökning lika vanligt i båda grupperna, 6 procent. 

Det finns inga tydliga skillnader i andelen dagligrökare efter 

födelseregion.  

Motion 
Nästan tre av fyra i åldern 60–69 år och 70–79 år uppger att man 

motionerat minst en gång i veckan. I den äldsta gruppen är det ungefär 

hälften som gör det (diagram 4.13). En orsak till den lägre andelen i den 

äldsta gruppen är troligen nedsatt aktivitetsförmåga, något som 44 

procent uppger i den åldern. Det tyder på att många som kan fortsätter 

att motionera i äldre åldrar. 

Diagram 4.13 
Andel som motionerat minst en gång i veckan i olika åldersgrupper efter kön, 
utbildningsnivå, födelseregion och hushållstyp, 2018–2019 

  Kön          Utbildningsnivå 

 
Födelseregion          Hushållstyp 

 
Källa: ULF/SILC. Felstaplarna anger den 95-procentiga felmarginalen. 
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Personer som motionerar 
minst en gång i veckan betyder 
att de svarat ja på minst en 
fråga om att man idrottat eller 
motionerat inomhus respektive 
utomhus och på en följdfråga 
uppgett att det under de 
senaste 12 månaderna skett 
någon gång i veckan eller 
oftare. 
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Det är en något högre andel kvinnor än män som motionerar varje vecka 

i åldern 70–79 år. Däremot är det ingen skillnad mellan könen i de 

övriga åldersgrupperna. 

Andelen som motionerar varje vecka ökar med ökad utbildningsnivå. I 

åldern 60–69 år från som lägst sex av tio bland dem med förgymnasial 

utbildning till som mest åtta av tio bland dem med eftergymnasial 

utbildning. Skillnader mellan grupperna finns även i åldern 70–79 år 

och i den äldsta gruppen.  

Det är en högre andel som motionerar varje vecka bland personer födda 

i Sverige än bland utrikes födda i åldern 60–69 år, 75 procent jämfört 

med 60 procent. I de äldre åldersgrupperna finns ingen säkerställd 

skillnad mellan grupperna 

Gifta eller sammanboende i åldern 60–69 och 70–79 år har en högre 

andel som uppger att man motionerat inomhus eller utomhus varje 

vecka än ensamstående. Skillnaden är som störst i den yngsta 

åldersgruppen, 10 procentenheter, och minst i den äldsta gruppen, 5 

procentenheter.  

Mer om äldres hälsa 
Vill man läsa mer om äldres hälsa, behandling och vård finns en rapport 

från Socialstyrelsen. I den rapporten lyfts bland annat vikten av att 

äldre personer behöver tillgång till gemensamma aktiviteter för att 

minska en social isolering som många äldre upplever (Socialstyrelsen, 

2020). Socialstyrelsen rapporterar också om att allt fler äldre får vård 

och omsorg i sitt hem och att väntetiderna vid akuta vårdbesök och till 

ett särskilt boende för äldre har ökat något mellan de senaste 

mätningarna som genomförts.  

I en kunskapssammanställning har Folkhälsomyndigheten analyserat 

psykisk ohälsa bland personer 65 år och äldre. De lyfter fram vissa 

grupper som har särskilt hög risk för psykisk ohälsa, bland annat äldre 

kvinnor, personer som bor ensamma och är ogifta, har låg socio-

ekonomisk position, bor i särskilt boende för äldre, är mer socialt 

isolerade eller har fysisk ohälsa och funktionsnedsättningar (Folkhälso-

myndigheten, 2019). Det är till viss del också vad som kunde ses för till 

exempel ängslan, oro eller ångest i denna rapport med vissa skillnader 

efter bland annat kön och hushållstyp (se diagram 4.10). 

Låg socioekonomisk position 
kan vara låg inkomst, låg 
utbildning eller att man var 
arbetare tidigare i livet. 
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5 Inkomster och 
förvärvsarbete 

Förvärvsarbete  
Åldern för hur länge man har rätt att arbeta har höjts efter 2000, och 

andelen som har löneinkomst vid 67 års ålder ökade från 18 till 38 

procent mellan år 2000 och 2017 (SCB, 2019). Totalt i åldern 60 år och 

äldre förvärvsarbetar nu knappt en tredjedel av männen och en fjärdedel 

av kvinnorna. I de yngsta åldrarna, 60 och 61 års ålder, förvärvsarbetar 

nästan åtta av tio kvinnor och män. Från och med 62 års ålder minskar 

andelen som förvärvsarbetar stegvis med ökad ålder och övergång till 

pension på heltid. Den största minskningen sker vid 65 års ålder, med 

15 procentenheter för kvinnor och med 12 procentenheter för män, se 

diagram 5.1. Vid 65 års ålder förvärvsarbetar 41 procent av kvinnorna 

och 48 procent av männen. Andelen som förvärvsarbetar är ungefär 

densamma för kvinnor och män upp till 62 års ålder, men därefter blir 

det en större skillnad mellan könen med ökad ålder, där en högre andel 

män än kvinnor förvärvsarbetar.  

Diagram 5.1 
Befolkning efter förvärvsarbetande/ej förvärvsarbetande ålder och kön, 2020  

 
Förvärvsarbete kan vara antingen från en anställning eller från aktiv näringsverksamhet (företagande). 

Det är många som fortsätter att förvärvsarbeta efter 65-årsdagen. Vid 70 

års ålder förvärvsarbetar drygt 8 000 kvinnor (13 procent) och 13 000 

män (25 procent), och vid 80 års ålder förvärvsarbetar 5 procent av 

kvinnorna och 12 procent av männen. I diagram 5.1 framgår att antalet 

kvinnor och män som förvärvsarbetar minskar i långsammare takt med 
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räknas som förvärvsarbetande.  
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ökad ålder från och med 70 års ålder, och det finns en del som 

förvärvsarbetar i de allra högsta åldrarna. 

Andelen som förvärvsarbetar varierar mellan olika grupper av äldre. 

Eftersom det finns stora skillnader i förvärvsarbete mellan enskilda 

åldrar åldersstandardiseras uppgifterna för att ta hänsyn till att olika 

grupper har olika åldersfördelning. Skillnader i förvärvsarbete mellan 

kvinnor och män gör att andelen förvärvsarbetande efter civilstånd, 

utbildningsnivå och födelseregion också redovisas efter kön, se tabell 

5.1.  

Tabell 5.1 
Andel förvärvsarbetande efter kön och ålder i olika grupper, 2020 

 

60–69 år 70–79 år 80+ år 60+ 

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

Civilstånd         

Ogift 48,9 47,9 8,8 16,7 3,1 10,8 24,3 28,5 

Gift 49,8 58,5 10,7 20,5 3,5 8,2 25,5 33,8 

Skild 49,8 50,4 9,5 16,6 2,1 6,5 24,7 28,6 

Änka/änkling 45,0 53,1 9,0 17,2 2,9 7,0 22,7 30,0 

Utbildningsnivå         

Uppgift saknas 12,3 24,6 2,8 6,8 0,7 2,4 6,3 13,3 

Förgymnasial 33,5 49,4 6,8 18,0 2,3 8,1 17,0 29,0 

Gymnasial 47,7 53,3 9,0 17,6 2,7 7,7 23,8 30,4 

Eftergymnasial 58,3 59,7 13,9 22,5 4,5 9,6 30,4 35,3 

Födelseregion         

Född i Sverige 52,1 57,0 10,5 20,2 3,1 8,8 26,3 33,1 

Utrikes född 38,2 42,2 6,4 10,7 1,3 3,7 18,6 22,3 

Totalt 49,4 54,3 10,0 19,0 3,0 7,8 24,9 31,4 

Åldersstandardiserade andelar. 

Högst förvärvsfrekvens bland dem med högst utbildning  
I åldern 60–69 år är det för kvinnor små skillnader efter civilstånd i 

andelen som förvärvsarbetar. Bland kvinnor som aldrig varit gifta, gifta 

och skilda förvärvsarbetar ungefär hälften och bland änkor är andelen 

45 procent. För män i samma ålder är andelen som förvärvsarbetar 

högst bland gifta, 58 procent, och lägst bland ogifta, 48 procent. Jämförs 

andelen förvärvsarbetande kvinnor respektive män i de olika 

civilstånden är andelen som förvärvsarbetar något högre bland kvinnor 

jämfört med män bland dem som är ogifta, ungefär samma bland dem 

som är skilda och tydligt högre för män än för kvinnor bland gifta och 

bland änklingar jämfört med änkor.  
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I åldersgrupperna 70–79 år och 80 år och äldre är andelen som förvärvs-

arbetar minst dubbelt så hög bland män än bland kvinnor i samtliga fyra 

civilstånd. Skillnaderna mellan civilståndsgrupperna är inte samma i de 

äldre åldersgrupperna som bland 60–69-åringarna. Bland annat så är 

andelen förvärvsarbetande män i den äldsta åldersgruppen högst bland 

ogifta, 11 procent jämfört med 7–8 procent i de övriga grupperna. För 

kvinnor är andelen som förvärvsarbetar något högre bland gifta än 

bland övriga civilstånd, men skillnaderna är som mest två procenten-

heter bland 70–79-åringarna. I den äldsta gruppen är andelen kvinnor 

som förvärvsarbetar låg i alla grupper, 2 till drygt 3 procent. 

Det är tydligare skillnader i andelen som förvärvsarbetar efter 

utbildningsnivå jämfört med civilstånd, se tabell 5.1. För båda könen 

och i samtliga åldersgrupper är andelen som förvärvsarbetar högst 

bland dem med eftergymnasial utbildning och lägst bland dem som 

saknar uppgift om utbildningsnivå. Andelen förvärvsarbetande bland 

kvinnor och män med förgymnasial och gymnasial utbildning är mellan 

dessa två grupper, och för kvinnor i samtliga åldersgrupper något högre 

för dem med gymnasial än bland dem med förgymnasial utbildning. För 

män är andelen som förvärvsarbetar något högre bland dem med 

gymnasial utbildning än bland dem med förgymnasial utbildning i 

åldersgruppen 60–69 år, men i de äldre åldersgrupperna är andelen 

förvärvsarbetande ungefär lika hög i båda grupperna.  

Jämförs andelen förvärvsarbetande kvinnor och män i de olika 

utbildningsgrupperna finns ett tydligt mönster i den yngsta ålders-

gruppen, 60–69 år, där många fortfarande förvärvsarbetar. I gruppen 

med eftergymnasial utbildning är andelen förvärvsartande kvinnor 

nästan lika hög som bland män, 58 respektive 60 procent. I gruppen 

med gymnasial utbildning är andelen förvärvsarbetande 6 procent-

enheter högre bland män än bland kvinnor, i gruppen med förgymnasial 

utbildning är skillnaden 16 procentenheter och i gruppen som saknar 

uppgift om utbildningsnivå är skillnaden 12 procentenheter. 

Det finns också skillnader i andelen som förvärvsarbetar efter födelse-

region. För både kvinnor och män i samtliga åldersgrupper är andelen 

som förvärvsarbetar högre bland dem som är födda i Sverige än bland 

utrikes födda. Skillnaden mellan grupperna är störst i åldersgruppen 

60–69 år, andelen förvärvsarbetande är 57 procent bland män födda i 

Sverige och 42 procent bland utrikes födda män. Skillnaden var nästan 

lika stor bland 60–69-åriga kvinnor, 52 jämfört med 38 procent.  

  



 

SCB – Efter 60. En beskrivning av äldre i Sverige  46 

Inkomster 
Det inkomstmått som används här är individens sammanräknade 

årsinkomst före skatt, bruttoinkomst. Främst används inkomsterna för 

år 2020 i fyra lika stora grupper efter inkomstens storlek, se marginal-

texten till vänster. För att se inkomstnivån för de olika grupper som 

redovisas i detta avsnitt hänvisas till tabellbilagan. Inkomstnivån 

redovisas som medianinkomsten per månad. Diagram 5.2 visar 

befolkningen i de olika inkomstgrupperna efter kön och ålder. De som 

tillhör den fjärdedel med högst inkomster är flest i de yngre åldrarna, 

och fler män än kvinnor. I den fjärdedel som har de lägsta inkomsterna 

återfinns alltfler med ökad ålder, och mer kvinnor än män. Flest med de 

lägsta inkomsterna, 24 500, finns bland kvinnor i 75 års ålder. I den 

åldern är det förhållandevis få kvinnor, 4 900, som tillhör gruppen med 

de högsta inkomsterna. Bland män i 75 års ålder är det knappt 8 700 

som tillhör den fjärdedel som har de lägsta inkomsterna och 12 000 som 

har de högsta inkomsterna. Att de högsta inkomsterna är vanligast i de 

yngsta åldrarna förklaras av att där är det fortfarande många som 

förvärvsarbetar. Inkomsterna blir normalt något lägre när personer 

övergår från förvärvsarbete till att bli pensionär på heltid. Men 

inkomsterna i äldre åldrar kommer inte enbart från pension 

(Pensionsmyndigheten, 2022). Det kommer att beskrivas mer i ett 

avsnitt längre ner. 

Diagram 5.2 
Befolkningen i olika inkomstgrupper efter ålder och kön, 2020  

Personer som ingår i statistiken har varit folkbokförda i Sverige både 31/12 2019 och 31/12 2020 och 
de som saknade inkomst eller hade negativa inkomster har inte tagits med. 
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Vanligt med låga inkomster bland äldre kvinnor 
Inkomsterna bland äldre varierar mellan kvinnor och män och mellan 

olika åldersgrupper. Medianinkomsten för kvinnor är lägre än för män i 

samtliga åldersgrupper. Skillnaden mellan könen är störst i den yngsta 

gruppen och minst i den äldsta, se det lilla diagrammet till vänster. 

Andelen som tillhör den fjärdedel som har de högsta inkomsterna är 

störst där många fortfarande förvärvsarbetar i åldern 60–69 år, se 

diagram 5.3. Ungefär varannan man 60–69 år har inkomster i den 

högsta inkomstgruppen. För kvinnor i samma ålder gäller det en 

tredjedel.  

Andelen som har de högsta inkomsterna är tydligt lägre i de ålders-

grupper där den stora majoriteten av kvinnor och män inte längre 

förvärvsarbetar, 70 år och äldre, och är allra lägst i den äldsta ålders-

gruppen, 90 år och äldre, 5 procent bland kvinnor och 12 procent bland 

män.  

Andelen som tillhör den fjärdedel som har de lägsta inkomsterna är 

högre bland kvinnor än bland män i alla åldersgrupper. Skillnaden 

mellan könen när det gäller andelen som har de lägsta inkomsterna är 

minst i åldern 60–69 år, där har 20 procent av kvinnorna och 14 procent 

av männen de lägsta inkomsterna. I de tre övriga åldersgrupperna var 

andelen mer än dubbelt så hög bland kvinnor jämfört med män, 41 

procent jämfört med 17 procent i åldern 70–79 år, 45 procent jämfört 

med 16 procent i åldern 80–89 år och 46 procent jämfört med 22 

procent i den äldsta ålderguppen.  

Diagram 5.3 
Inkomstfördelning efter ålder och kön, 2020  

 

Inkomstfördelning efter civilstånd 
Inkomstfördelningen varierar mellan olika civilståndsgrupper. Men det 

ser inte likadant ut i de olika åldersgrupperna. För kvinnor i 
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åldersgruppen 60–69 år är andelen som tillhör den fjärdedel som har de 

högsta inkomsterna störst bland änkor, 35 procent, och minst bland 

kvinnor som aldrig varit gifta, 30 procent. Andelen med de lägsta 

inkomsterna är ungefär lika stor i samtliga civilstånd, 19–21 procent 

(diagram 5.4). 

Diagram 5.4 
Inkomstfördelning efter kön, ålder och civilstånd, 2020  

Kvinnor 

 
Män 

 
O = Ogifta, G = Gifta, S = Skilda, Ä = Änka/Änkling. 

I åldersgrupperna 70–79 år, 80–89 år samt 90 år och äldre är det en 

ökande andel av de gifta kvinnorna som tillhör inkomstgruppen med de 

lägsta inkomsterna, 50, 69 respektive 81 procent. Andelen som har de 

högsta inkomsterna bland kvinnor är i samtliga åldersgrupper något 

högre bland änkor jämfört med övriga civilstånd. Det här mönstret med 

låga inkomster för gifta kvinnor och höga för änkor kan förklaras av att 

gifta kvinnor troligen förvärvsarbetat mindre än andra kvinnor och får 

lägre pensionsinkomster när de blir äldre. Men när deras make avlider 

kommer en del av pensionsinkomsterna till kvinnan, bland annat 

änkepension.  

Det är i samtliga åldersgrupper liten skillnad i inkomsterna för kvinnor 

som aldrig gift sig och de som är skilda. I åldersgruppen 90 år och äldre 

är det dock en lägre andel som tillhör gruppen med de lägsta 

inkomsterna bland dem som aldrig gift sig än bland skilda, 43 procent 
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jämfört med 49 procent. I de äldsta åldrarna kan det bero på att ogifta 

kvinnor förvärvsarbetat i högst utsträckning vilket kan ha gett högre 

pensionsinkomster jämfört med gifta kvinnor (SCB, 2014).  

För män varierar inkomsterna efter civilstånd inte på samma sätt som 

för kvinnor. I samtliga åldersgrupper finns tydliga skillnader. Andelen 

som har de högsta inkomsterna är högst bland gifta män med undantag 

för åldern 90 år och äldre där andelen är ungefär samma bland gifta och 

änklingar. Män som aldrig gift sig eller som är skilda har tydligt lägre 

andelar med de högsta inkomsterna och högre andelar med de lägsta 

inkomsterna jämfört med gifta och änklingar. Om bara ogifta och skilda 

män jämförs, har skilda män i samtliga åldersgrupper en något högre 

andel med de högsta inkomsterna, skillnaden är mellan 2 och 5 

procentenheter.  

Skillnader i inkomstfördelning efter utbildningsnivå 
För både kvinnor och män finns liknande skillnader i inkomster efter 

utbildningsnivå. Andelen som tillhör fjärdedelen med högst inkomster 

är högst för dem med eftergymnasial utbildning, lägre för dem med 

gymnasieutbildning, ytterligare lägre för dem med förgymnasial utbild-

ning och lägst för dem som saknar uppgift om utbildningsnivå. 

Mönstret är ungefär samma i de olika åldersgrupperna och för både 

kvinnor och män, men andelen med de högsta inkomsterna minskar 

med stigande ålder och är lägst bland dem som är över 89 år (diagram 

5.5). 

I den andra änden av inkomstfördelningen, de som tillhör den fjärdedel 

som har de lägsta inkomsterna, så är den högst för dem som saknar 

uppgift om utbildningsnivå och lägst för dem med en eftergymnasial 

utbildning. När det gäller den höga andelen med de lägsta inkomsterna i 

gruppen som saknar uppgift om utbildningsnivå, inte bara i de äldsta 

åldersgrupperna utan också bland 60–69 åringarna, är att de i hög 

utsträckning inte har förvärvsarbetat. Många av dem är utrikes födda, 

och bland födda i Sverige som saknar uppgift om utbildningsnivå vet vi 

att de inte slutfört någon grundskoleutbildning i Sverige. I den gruppen 

kan det finnas en hög andel med funktionsnedsättningar som medfört 

svårigheter att förvärvsarbeta.  

En del av de tydliga skillnaderna i inkomster efter utbildningsnivå beror 

troligen på skillnader i hälsa och ohälsa tidigare i livet. I kapitlet hälsa 

och livslängd framgår att andelen med nedsatt aktivitetsförmåga, något 

som kanske också indikerar nedsatt arbetsförmåga, är betydligt högre 

bland dem som enbart har en förgymnasial utbildning än bland dem 

som har en eftergymnasial utbildning. Bland personer som har förvärvs-

arbetat finns också inkomstskillnader efter utbildningsnivå. 

Inkomsterna tenderar att öka med ökad utbildningsnivå. Ohälsa tidigare 

i livet och olikheter i inkomster och pensionsavtal från olika arbeten 

tidigare i livet bidrar troligen till de tydliga inkomstskillnaderna efter 

utbildningsnivå i äldre åldrar. Högre utbildade har förvärvsarbetat i 
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högre utsträckning och i yrken med högre inkomster än lägre utbildade. 

Det visar sig också med att en relativt hög andel av de äldre med 

eftergymnasial utbildning förvärvsarbetar, se tabell 5.1. 

Diagram 5.5 
Inkomster efter kön, ålder och utbildningsnivå, 2020  

Kvinnor 

 
Män 

 
Högsta utbildningsnivå för staplarna: US = Uppgift saknas, F = Förgymnasial utbildning, G = 
Gymnasial utbildning, E = Eftergymnasial utbildning. 

Lägre inkomster för utrikes födda 
Precis som för utbildningsnivå finns tydliga skillnader i inkomster efter 

födelseregion i samtliga åldersgrupper och för både kvinnor och män. 

Andelen med de lägsta inkomsterna är högre för utrikes födda än för 

födda i Sverige. Generellt är det också en högre andel av dem födda i 

Sverige som tillhör den fjärdedel som har de högsta inkomsterna 

jämfört med dem som är utrikes födda. Bland kvinnor 90 år och äldre var 

andelen lika liten i båda grupperna, 5 procent (diagram 5.6). 

Skillnader i inkomster efter födelseregion i de äldre åldrarna beror i stor 

utsträckning på skillnader i förvärvsarbete tidigare i livet. Utrikes födda 

har förvärvsarbetat i lägre utsträckning än födda i Sverige. Dessa 

skillnader finns fortfarande även i de äldre åldersgrupperna där andelen 

som förvärvsarbetar är högre för kvinnor och män födda i Sverige 
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Personer födda utomlands kan 
ha förvärvsarbetat utomlands 
tidigare i livet som inte nöd-
vändigtvis ger någon pensions-
inkomst när de flyttat till 
Sverige. 
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jämfört med dem födda utomlands, se tabell 5.1. Förvärvsarbete och 

tidigare förvärvsarbete är ju något som har ett tydligt samband med 

inkomsterna i högre åldrar.  

Diagram 5.6 
Inkomster efter kön, ålder och födelseregion, 2020  

Kvinnor 

 
Män 

 

Har antalet barn betydelse för äldres inkomster? 
Antalet barn som kvinnor och män fått kan tänkas påverka inkomsterna 

i äldre åldrar. De som haft många barn kan ha förvärvsarbetat i mindre 

utsträckning än de som inte haft barn. Särskilt för kvinnor som oftast 

haft huvudansvaret för barnen kan det ha inneburit längre ledigheter 

och mer deltidsarbete som ger lägre pensionsinkomster. Kvinnors egna 

inkomster skulle därför kunna påverkas mer än männens av antalet 

barn. Kan det till och med vara kvinnor som inte fått barn som har de 

högsta inkomsterna? 

På samma sätt som vi tidigare redovisat inkomstfördelningen i olika 

grupper görs här en uppdelning efter hur många barn man fått. Det 

finns ett visst mönster mellan antal barn och inkomster, se diagram 5.7. 

I åldern 60–69 år är det bland de kvinnor som fått två barn där högst 

andel tillhör den fjärdedel som har de högsta inkomsterna, 34 procent. 
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Antal barn betyder här det 
antal barn som personerna fått 
oavsett om barnen fortfarande 
lever eller inte. Det kan vara 
vissa barn som utrikes födda 
fått som inte är med i den 
svenska statistiken. 
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Den lägsta andelen är för kvinnor som fått minst fyra barn, 25 procent. 

Andelen kvinnor som tillhör den fjärdedel som har de lägsta 

inkomsterna är lika hög för de som inte fått några barn och de som fått 

minst fyra barn, 28 procent. Det kan jämföras med 15–21 procent för 

kvinnor som fått ett, två eller tre barn. I de äldre åldersgrupperna är 

skillnaderna i inkomstfördelningen efter antal barn mindre, men 

mönstret är liknande som i åldern 60–69 år. I samtliga åldrar är andelen 

som har de lägsta inkomsterna högst bland kvinnor som fått minst fyra 

barn, och skillnaderna mellan de som inte fått barn och ett, två eller tre 

barn är inte så stor. Det ser inte ut som att kvinnor som inte fått barn 

har högre inkomster än kvinnor som fått barn. Om medianinkomsterna 

jämförs är det antingen kvinnor som fått två barn eller ett barn som har 

de högsta inkomsterna och de som fått fyra eller fler barn som har lägst. 

Skillnaderna i inkomst mellan grupperna är störst i åldern 60–69 år (se 

tabellbilagan, tabell T20). 

Diagram 5.7 
Inkomster efter kön, ålder och antal barn, 2020  

Kvinnor 

 
Män 

 
För män varierar inkomsterna efter antal barn tydligare än för kvinnor. 

Män som inte fått barn har i samtliga åldersgrupper den lägsta andelen 

som tillhör gruppen med de högsta inkomsterna och den högsta 

andelen som hör till gruppen med de lägsta inkomsterna. Den högsta 

andelen som tillhör gruppen med de högsta inkomsterna har antingen 
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fått två eller tre barn, beroende på vilken åldersgrupp det gäller. Män 

som fått ett eller minst fyra barn har liknande andelar med de högsta 

inkomsterna eller en något högre andel för de som fått minst fyra barn. 

Däremot har män som fått minst fyra barn en högre andel med de lägsta 

inkomsterna jämfört med män som fått ett barn. Det gäller samtliga 

åldersgrupper. 

Olika typer inkomster 
Inkomsterna för personer i olika åldersgrupper av äldre är av olika typ. I 

de flesta åldrar utgörs inkomsten mest av pensionsinkomster, de allra 

flesta 70 år och äldre har pensionsinkomst. Andra inkomster redovisas 

efter kön och inkomstgrupp i tabell 5.2.  

Andelen som har förvärvsinkomster är relativt hög i åldern 60–69 år, 

särskilt bland kvinnor och män som tillhör grupperna med den fjärdedel 

som har de högsta och den fjärdedel som har de näst högsta 

inkomsterna. Även i övriga åldersgrupper är andelen med 

förvärvsinkomster högre bland dem som har högre inkomster och lägre 

bland dem som har lägre inkomster. De flesta äldre som har 

förvärvsinkomst har också pensionsinkomst (SCB, 2019).  

Andelen som har positiva kapitalinkomster är jämnare sett över 

inkomstgrupperna, men precis som för förvärvsinkomster är det en 

högre andel som har positiva kapitalinkomster bland kvinnor och män 

som har de högsta inkomsterna och en lägre andel bland kvinnor och 

män som har de lägsta inkomsterna. Detsamma gäller andelen som har 

inkomster från sjukpenning med mera som till största delen avser 

personer som förvärvsarbetar. I de äldsta åldrarna är det vårdbidrag och 

omvårdnadsbidrag som är vanligast. Det är höga andelar som har 

kapitalinkomster i den äldsta åldersgruppen, bland annat 91 procent av 

kvinnor i gruppen med de högsta inkomsterna. Medianinkomsten är 

också mycket hög i denna grupp, 55 800 per månad (se tabellbilagan, 

tabell T17). Troligen är det försäljning av fastigheter som bidrar till den 

höga andelen med kapitalinkomst i den gruppen. 

Bostadsstöd har främst personer med låga inkomster, de som tillhör den 

fjärdedel som har lägst inkomster. Det gäller både kvinnor och män i 

samtliga åldersgrupper. Den högsta andelen som får bostadsstöd är 

kvinnor 90 år och äldre som har de lägsta inkomsterna, 52 procent. Det 

är få män med de högsta och näst högsta inkomsterna som har bostads-

stöd. 

 

Till pensionsinkomst räknas 
allmän pension, tjänste-
pension, privat pensions-
försäkring, arbetsskadelivränta 
och livränta. 
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Tabell 5.2 
Andel (procent) som har olika typer av inkomster efter ålder, inkomstgrupp och kön, 2020 

Ålder 
  Inkomstgrupp 

Förvärvsinkomst Positiv 
kapitalinkomst 

Sjukpenning m.m. Bostadsstöd Generella bidrag 

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

60–69 år           

  Kvartil 1 (lägst) 19,5 21,5 24,2 18,1 16,4 16,0 24,9 32,5 6,1 8,3 

  Kvartil 2 35,2 33,4 31,0 23,5 27,0 29,0 18,0 17,4 0,9 4.0 

  Kvartil 3 72,9 64,1 35,3 29,1 38,0 29,1 1,4 1,3 0,7 3,6 

  Kvartil 4 (högst) 88,5 84,0 45,5 45,4 31,9 21,2 0,2 0,1 1,2 4,5 

70–79 år           

  Kvartil 1 (lägst) 6,3 9,3 36,5 23,9 3,1 4,2 19,8 29,7 3,8 7,6 

  Kvartil 2 14,1 13,1 42,1 32,8 5,2 5,3 27,5 11,1 0,2 0,7 

  Kvartil 3 30,7 26,8 57,1 45,9 5,4 5,7 1,3 0,5 0,2 0,6 

  Kvartil 4 (högst) 43,9 45,7 72,7 66,7 5,9 5,4 1,6 0,2 0,3 0,8 

80–89 år           

  Kvartil 1 (lägst) 2,6 5,6 43,3 33,2 4,0 4,8 28,6 26,3 2,6 5,9 

  Kvartil 2 4,8 5,8 44,3 41,0 7,8 8,6 39,7 9,7 0,2 0,3 

  Kvartil 3 12,2 12,2 67,5 55,5 7,8 9,4 1,5 0,2 0,3 0,2 

  Kvartil 4 (högst) 17,0 23,5 88,5 78,5 6,5 6,5 5,8 0,5 0,6 0,3 

90+ år           

  Kvartil 1 (lägst) 1,2 2,9 41,0 41,7 4,6 7,5 52,4 27,1 1,0 2,0 

  Kvartil 2 1,8 2,6 42,1 46,6 8,6 12,5 45,5 16,1 0,4 0,3 

  Kvartil 3 3,8 5,2 67,0 63,1 6,1 8,3 1,5 0,4 0,5 0,3 

  Kvartil 4 (högst) 5,8 9,3 91,8 84,9 6,2 6,3 11,4 1,3 0,8 0,3 

60+ totalt 31,4 39,5 42,3 41,1 14,9 13,7 17,0 7,7 1,7 3,0 

För en förklaring av vad som ingår i olika typer av inkomster, se Kort om statistiken.  

Generella skattebefriade bidrag utöver bostadsstöd är relativt ovanliga 

bland äldre. Den högsta andelen som har sådana bidrag är kvinnor och 

män med de lägsta inkomsterna i åldern 60–69, 70–79 år och 80–89 år, 

3–6 procent bland kvinnor och 6–9 procent bland män. Skattebefriade 

bidrag bland äldre är främst särskilt pensionstillägg och äldre-

försörjningsstöd. 

I åldrar över 69 år har de flesta inkomster från pensioner. Men även i 

åldern 60–69 år har en majoritet av både kvinnor och män i alla 

inkomstgrupper någon pensionsinkomst. Andelen med pensions-

inkomst är högst bland kvinnor och män som tillhör den fjärdedel som 

har näst lägst inkomst, se diagram 5.8. Där är det ungefär tre av fyra 

som har pensionsinkomster. Den lägsta andelen med pensionsinkomst 

är bland kvinnor som har de högsta inkomsterna, 53 procent. 
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Diagram 5.8 
Andel i åldern 60–69 år som har pensionsinkomst, sjuk- och aktivitetsersättning och 
ekonomiskt bistånd efter kön och inkomstgrupp, 2020 

 

Inkomster från sjuk- och aktivitetsersättning, det som tidigare 

benämndes förtidspension, förekommer inte i åldrar över 65 år. 

Ekonomiskt bistånd är också mycket ovanligt i åldrar över 69 år. Dessa 

inkomster redovisas därför bara för åldersgruppen 60–69 år. Inkomster 

från sjuk- och aktivitetsersättning är vanligast för kvinnor och män med 

de lägsta inkomsterna, 20 respektive 18 procent, och lägst bland dem 

som har de högsta inkomsterna 2 respektive 1 procent.  

Män med de lägsta inkomsterna är de som i högst utsträckning mottagit 

ekonomiskt bistånd, 11 procent. Det kan jämföras med drygt 5 procent 

bland kvinnor med de lägsta inkomsterna och 2 procent bland män med 

de näst lägsta inkomsterna (kvartil 2). I övriga grupper är andelen som 

erhållit ekonomiskt bistånd mindre än 1 procent. 

Ensamstående är mest oroliga för hushållets ekonomi 
I förra avsnittet beskrevs individers inkomster och fördelning i olika 

grupper. Inkomsterna är högst i den yngsta gruppen av äldre och lägst i 

den äldsta gruppen. Hur inkomsterna räcker till är mer relevant ur ett 

hushållsperspektiv. I Undersökning av levnadsförhållanden finns flera 

frågor om ekonomi, bland annat om personer är oroliga för hushållets 

ekonomi. För båda könen sammantaget är andelen som är oroliga för 

ekonomin högst i åldersgruppen 60–69 år och lägre i de två äldre 

åldersgrupperna, 14 procent jämfört med 10 procent och 8 procent 

(diagram 5.9).  

Det finns vissa skillnader mellan grupper i andelen som är oroliga för 

ekonomin. De tydligaste skillnaderna finns för ensamstående jämfört 

med gifta eller sammanboende, i samtliga åldersgrupper är andelen 

oroliga för ekonomin högre bland ensamstående än bland gifta eller 

sammanboende. Ungefär en fjärdedel av ensamstående i åldern 60–69 
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Sjuk- och aktivitetsersättning 
avser alla åldrar som 
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åldrar som ingår här är det bara 
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vilket kan göras upp till 64 års 
ålder.  
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är oroliga för hushållets ekonomi och en femtedel i åldern 70–79 år. 

Bland gifta eller sammanboende i samma åldersgrupper är det en av tio 

respektive en av tjugo.  

I övrigt finns också en tydlig skillnad i andelen som är oroliga för 

hushållets ekonomi efter födelseregion i åldern 60–69 år, 30 procent av 

utrikes födda jämfört med 12 procent av de födda Sverige. Kvinnor är 

mer oroliga för hushållets ekonomi än män i åldern 70–79 år och dem 

med en förgymnasial utbildning är mer oroliga för hushållets ekonomi 

än dem med eftergymnasial utbildning i åldern 80 år och äldre.  

Diagram 5.9 
Andel som är oroliga för hushållets ekonomi i olika åldersgrupper efter kön, 
utbildningsnivå, födelseregion och hushållstyp, 2016–2017 

  Kön          Utbildningsnivå 

 
Födelseregion          Hushållstyp 

 
Källa: ULF/SILC. Felstaplarna anger den 95-procentiga felmarginalen. Antalet som rapporterade oro 
för ekonomin i gruppen utrikes födda 80 år och äldre var för få för att de ska kunna redovisas. 

Äldres inkomster jämfört med andra länder 
I en rapport om äldre beskriver Eurostat situationen för äldre från ett 

stort antal områden, bland annat pensioner, inkomster och utgifter. I 

den rapporten finns uppgifter för de 27 länderna i EU och ofta även för 

Förenade kungariket, Island, Norge och Schweiz (Eurostat, 2020). En 
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jämförelse av disponibel hushållsinkomst4 i olika länder i åldern 55–64 

år jämfört med 65 år och äldre visar att inkomsterna i Sverige är bland 

de högsta i EU i åldern 55–64 år, men närmare genomsnittet för EU i 

åldern 65 år och äldre. Sverige är ett av de länder som har stor skillnad i 

hushållsinkomst mellan åldern 55–64 år och 65 år och äldre, vilket de 

har gemensamt med bland annat de övriga nordiska länderna, Schweiz 

och Nederländerna. I flera länder är den disponibla hushållsinkomsten 

ungefär densamma bland de som är 65 år och äldre som i åldern 55–64 

år, bland annat i Frankrike, Italien, Grekland, Polen och Portugal.  

Äldre kvinnor har generellt något lägre hushållsinkomster än män i EU, 

men i de flesta länderna är skillnaden i hushållsinkomster förhållande-

vis små mellan könen. Länder som Sverige, Finland, Norge, Österrike 

och Schweiz sticker ut med förhållandevis stora skillnader i hushålls-

inkomster mellan kvinnor och män i befolkningen 65 år och äldre 

(Eurostat, 2020). Vissa skillnader mellan länder skulle kunna bero på i 

vilken utsträckning äldre personer i landet bor ensamma eller till-

sammans med sina vuxna barn. Eftersom måttet hushållsinkomst också 

tar hänsyn till antalet hushållsmedlemmar i olika åldrar blir skillnader 

mellan kvinnor och män och mellan åldersgrupperna i landet mindre 

om hushållen i genomsnitt är större och om de har hushållsmedlemmar 

i flera generationer.  

I EU är det ungefär en tredjedel av alla hushåll som inte klarar av en 

oförutsedd utgift. Sverige är ett av de länder som minst andel inte klarar 

en sådan utgift, ungefär en femtedel (Eurostat, 2020). Generellt är det i 

de flesta länder lägre andelar bland hushåll med två vuxna som är över 

64 år som inte klarar att betala en oförutsedd utgift. I Sverige är det 

ungefär 5 procent. Det kan jämföras med drygt 20 procent bland alla 27 

EU-länder i medeltal. 

Pensionärernas ekonomiska levnadsförhållanden 
Pensionsmyndigheten har analyserat pensionärernas totala ekonomiska 

levnadsförhållanden utifrån den disponibla hushållsinkomsten ofta 

jämfört med befolkningen i de mest förvärvsaktiva åldrarna, 20–64 år. 

Rapporten visar bland annat att pensionärernas disponibla inkomst med 

hänsyn till hur många som bor i hushållet i genomsnitt var 82 procent 

av inkomsten i åldern 20–64 år (Pensionsmyndigheten, 2022). Ett 

tydligt resultat i rapporten är att sammanboende pensionärer har 

relativt goda inkomster, och till och med något bättre än hushåll totalt i 

åldern 20–64 år. De lägsta inkomsterna bland pensionärerna finns bland 

ensamstående i de äldsta åldrarna. Bland ensamstående kvinnor och 

män 80 år och äldre motsvarar den disponibla hushållsinkomsten per 

 

 

4 Justerad för olika köpkraft i olika länder och hushållmedlemmaras ålder. 
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konsumtionsenhet 56 respektive 59 procent av denna inkomst i åldern 

20–64 år (Pensionsmyndigheten, 2022).  

Pensionsmyndigheten har också försökt beräkna vilka ekonomiska 

marginaler pensionärerna har utöver nödvändiga utgifter för bland 

annat boende och livsmedel. Äldre män har större ekonomiska 

marginaler än äldre kvinnor och för kvinnor äldre än 80 år har var femte 

upp till cirka 1 000 kronor kvar per månad när kostnader för nödvändiga 

utgifter betalats (Pensionsmyndigheten, 2022).  
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6 Förändringar 

I det här kapitlet beskrivs två typer av förändringar, att man bytt bostad 

eller ändrat samlevnadsform. Det vi här kallar samlevnadsform är om 

man bor tillsammans med en partner eller inte. I kapitlet jämförs situa-

tionen 2015 med 2020, så det kan ha skett flera förändringar däremellan 

som inte redovisas här. Resultaten avser de som finns i Sverige 2020 och 

ska tolkas som att det är de förändringar som de har upplevt de senaste 

fem åren. Det ska inte tolkas utifrån befolkningen 2015, det är en annan 

population. 

Av de nästan 2,7 miljoner personer som är 60 år och äldre är det 1,9 

miljoner eller 73 procent som bor i samma bostad och i samma sam-

levnadsform som fem år tidigare. Det är 12 procent som flyttat men har 

samma samlevnadsform, 9 procent har bytt samlevnadsform men bor 

kvar i samma bostad och nästan 6 procent har både bytt bostad och 

samlevnadsform. Det är 20 000 personer som invandrat sedan 2015, de 

är inte med i detta kapitel. 

Diagram 6.1  
Befolkningen 60 år och äldre 2020 efter kön, ålder och förändring sedan 2015 

 

För både män och kvinnor gäller att det skett förändringar de senaste 

fem åren för de yngre i gruppen och för de äldre i gruppen. Minst för-

ändringar har det varit för kvinnor i åldrarna 71–75 år och män i 

åldrarna 74–78 år, det vill säga de som för fem år sedan var 66–70 år 

respektive 69–73 år. 

För de som det skett en förändring för är det i nästan alla åldrar 

vanligast att det är en flytt som skett och näst vanligast att samlevnads-
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I detta kapitel delas individerna 
upp efter om de bor med en 
partner eller inte. De som i 
kapitlet om hushåll varken 
bodde ensamma eller med en 
partner räknas här till de som 
inte bor med en partner. 
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formen ändrats. Undantagen är för kvinnor i åldrarna 81–87 år och män 

i åldrarna över 90 år där det är vanligare att de ändrat samlevnadsform, 

oftast för att deras partner har avlidit. 

De som inte bodde med en partner 2015 och gjorde det 2020 är de som i 

störst utsträckning har bytt bostad, 55 procent. De som inte ändrat sin 

samlevnadsform har flyttat i minst utsträckning, det gäller särskilt de 

som bor med en partner både 2015 och 2020. 

Tabell 6.1 
Andel (procent) som bytt bostad mellan 2015 och 2020 efter samlevnadsform 2015 och 
2020 per kön 

Situation 2015 Situation 2020 Andel som flyttat 

Kvinnor Män 

Bor utan partner Bor utan partner 20 18 

Bor utan partner Bor med partner 55 55 

Bor med partner Bor utan partner 37 15 

Bor med partner Bor med partner 12 13 

 

Flyttningar 
Det är drygt 80 procent som inte gjort någon inrikes flytt de senaste fem 

åren, 2016–2020. Knappt 15 procent har gjort en inrikes flytt och 4 

procent har flyttat två eller fler gånger. Mindre än 1 procent har in-

vandrat och färre än 0,1 procent har utvandrat. Det här är av de som 

finns i Sverige år 2020, så de som har utvandrat har också återinvandrat. 

Det är 82 procent som bor i samma fastighet som de bodde i för fem år 

sedan och således har 18 procent bytt bostad. Det är nästan 12 procent 

som bor i en annan fastighet i samma kommun. 3 procent bodde i 

samma län 2015 som de gör 2020, men i en annan kommun och 2 

procent bodde i ett annat län.  
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Diagram 6.2 
Befolkningen 60 år och äldre efter kön, ålder år 2020 och boende år 2015 jämfört med 
2020 

 

Störst omflyttning finns bland de allra äldsta. Av de som år 2020 är 90 år 

eller äldre bor tre av fyra i den fastighet de bodde i fem år tidigare. 

Således har en av fyra flyttat de senaste åren, de flesta till en ny bostad i 

samma kommun. Flyttningar över läns- och kommungräns är vanligare i 

yngre åldrar. 

Tabell 6.2 
Procentuell fördelning efter avstånd mellan boende 2015 och 2020 per ålder 2020. 

Ålder Samma 
fastighet 

Samma 
kommun 

annan 
fastighet 

Annan 
kommun 

samma 
län 

Annat län Summa Antal 

60–69 år 81 12 4 3 100 1 092 900 

70–79 år 85 10 3 2 100 1 002 600 

80–89 år 83 14 2 1 100 443 000 

90+ år 74 23 2 1 100 99 100 

60+ år 83 12 3 2 100 2 637 600 

 

Det är vissa skillnader mellan kvinnor och män och skillnaden är störst i 

de äldsta åldersgrupperna. Män bor i något större utsträckning kvar i 

samma bostad medan kvinnor i något större utsträckning bor i samma 

kommun, men en annan bostad. Det är också små skillnader mellan 

olika utbildningsnivåer, där de med högre utbildning i större utsträck-

ning har flyttat över en kommun- och länsgräns medan de med lägre 

utbildning i större utsträckning flyttat inom kommunen. I de äldsta 

åldrarna bor de med högst utbildning i större utsträckning kvar i sin 

bostad än de med en lägre utbildningsnivå. De yngre som är födda 
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utanför Sverige bor i lägre utsträckning kvar i samma fastighet som för 

fem år sedan medan de äldre utrikes födda i större utsträckning bor kvar 

i samma fastighet. Sammantaget är skillnaderna ganska små, de största 

skillnaderna är mellan åldersklasserna. I tabellbilagan finns en tabell 

med andelen som bytt bostad i olika grupper. 

De flesta som flyttat över länsgräns är de yngre, alltså de som år 2020 är 

mellan 60–69 år eller 70–79 år och således var 55–64 år respektive 65–

74 år fem år tidigare. Det är framför allt två län som fler flyttar från än 

flyttar till och det är de befolkningsmässigt största länen, Stockholm 

och Västra Götaland. De två län som har högst antal inflyttare i för-

hållande till utflyttare är Skåne och Hallands län. Relaterar man flytt-

ningarna till befolkningen så är det Uppsala, Södermanland och Jämt-

land som har den största utflyttningen. Södermanland är också bland de 

län som har den största inflyttningen tillsammans med Gotland och 

Hallands län. 

Man kan också se att de som för fem år sedan bodde i hyresrätter har 

flyttat i något högre utsträckning och de som bodde i ett småhus har 

flyttat i mindre utsträckning. 

Omflyttningen leder till att fler bor i en specialbostad för äldre, vilket är 

förväntat då de är fem år äldre. Det är också fler som bor i flerbostads-

hus, både hyresrätter och bostadsrätter och färre som bor i småhus. 

Det är framför allt de som är 90 år och äldre 2020 och således 85 år och 

äldre 2015 som flyttat till en specialbostad för äldre, oavsett vilken typ 

av bostad de bodde i fem år tidigare. I de yngre åldrarna, de som 2015 

var 55–64 år eller 65–74 år bor 2020 oftast i en ny bostad med samma 

upplåtelseform som den tidigare, men det är inte helt ovanligt att flytta 

till ett småhus från ett flerbostadshus eller vice versa. Bland de som är 

80–89 år 2020 och har flyttat har flytten mer sällan gått till ett småhus 

oavsett boendeform 2015 och de som bodde i ett småhus har flyttat till 

ett flerbostadshus. 

Samlevnadsform 
Det här avsnittet handlar om de som funnit en partner, de som lämnat 

en partner och de som blivit lämnade av en partner. Uppgifterna utgår 

från hushållsregistret och uppgifter om man bor med en partner eller 

inte år 2015 och 2020. Det är således bara de som finns i SCB:s register 

både 2015 och 2020 som är med i statistiken. Det kan vara betydligt fler 

av de som fanns 2015 som bytt samlevnadsform, men avlidit före 2020 

och således inte är med här. Statistiken ska tolkas som att av de som är i 

en viss ålder 2020 så har en viss andel förändrat sin situation sedan 

2015. 
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Diagram 6.3 
Befolkningen 60 år och äldre efter kön, ålder år 2020 och samlevnadsform 2015 jämfört 
med 2020 

 

Av de 60 år och äldre har 10 procent, bytt samlevnadsform de senaste 

fem åren. De har alltså bytt från att bo utan partner till att bo med en 

partner eller bytt från att bo med en partner till att bo utan partner. Det 

är lite vanligare att kvinnor har bytt samlevnadsform än att män har 

gjort det. Att bo utan partner behöver inte nödvändigtvis betyda att 

man bor ensam, man kan bo tillsammans med andra personer, till 

exempel vuxna barn. 

Det är också vanligare att de yngsta och de äldsta, förändrat sin 

situation de senaste fem åren. Drygt 10 procent av de som nyss fyllt 60 

år, har förändrat sin samlevnadsform de senaste fem åren. I ålders-

gruppen 60–69 år är det nästan dubbelt så många som separerar än vad 

det är som flyttat ihop med en partner. De åldrar där det är allra högst 

andel som förändrat sin situation är bland de äldre. Över 15 procent av 

kvinnorna i åldern 85–91 år och männen i åldrar över 88 år har för-

ändrat sin samlevnadsform de senaste fem åren. I dessa åldrar beror det 

nästan uteslutande på att partnern har avlidit. 

Bodde med partner 2015 
I hela gruppen äldre så bodde 1,7 miljoner med en partn er 2015. De 

flesta av dem, 89 procent, bor med samma partner också 20205. Det är 

en högre andel män än kvinnor som fortsatt bor med en partner. En 

förklaring till det är att kvinnor i högre utsträckning har blivit änkor, 

 

 

5 Av de som bor med en partner 2020 så bor 0,5 procent av männen och 0,3 procent av kvinnorna med 

en annan partner 2020 än 2015 

80 000 60 000 40 000 20 000 0 20 000 40 000 60 000 80 000

60

65

70

75

80

85

90

95

100+

Samma situation Förändrad situation

Ålder

Kvinnor Män



 

SCB – Efter 60. En beskrivning av äldre i Sverige  64 

något som i sin tur beror på att män har högre dödlighet och ofta är 

äldre än kvinnan i ett par.  

Det är relativt få som separerar, särskilt i de äldre åldrarna. Av de som är 

60–69 år bor 4 procent av männen och 5 procent av kvinnorna ensamma 

efter att ha separerat de senaste fem åren. I åldrarna 90 år och äldre är 

motsvarande andelar på samma nivå, 4 procent, för både män och 

kvinnor. I de högsta åldrarna kan förklaringen till att de inte längre bor 

tillsammans vara att den ena partnern flyttat till någon form av an-

passat boende. Att den andra partnern har avlidit är betydligt vanligare 

för kvinnor än män. I den yngsta åldersklassen är det i stort sett lika 

många kvinnor som bor ensamma för att paret separerat som för att 

mannen avlidit, i alla andra åldersgrupper är det betydligt vanligare att 

mannen avlidit. För män totalt, över alla åldrar, är det ungefär lika 

många som separerat som har blivit änklingar. Det är inte ett tecken på 

att separationer är vanliga utan snarare på att kvinnan oftare överlever 

mannen än att mannen överlever kvinnan. 

Tabell 6.3 
Fördelning efter samlevnadsform 2020 för de som bodde med en partner 2015 per kön 
och ålder 2020. Procent 

Ålder Kvinnor Män 

Bor med 
partner 

Bor utan partner Bor med 
partner 

Bor utan partner 

Partner 
avlidit 

Separerat Partner 
avlidit 

Separerat 

60–69 år 92 4 4 93 2 5 

70–79 år 87 10 2 93 4 3 

80–89 år 69 29 3 87 11 3 

90+ år 39 57 4 69 27 4 

60+ år 86 11 3 92 4 4 

 

Ser man till olika grupper så är det vanligare att de som var samman-

boende utan att vara gifta har separerat än de som var gifta med sin 

partner. När man ser till personer med olika utbildningsnivå så är de 

störst skillnader mellan de vars partner har avlidit. Det kan delvis för-

klaras av att det är en högre andel med lägre utbildning bland de allra 

äldsta, men inom varje åldersklass är mönstret desamma. Det är fler 

med lägre utbildning som upplever att partnern avlider. Det kan för-

klaras av att personer med lägre utbildningsnivå har högre dödlighet än 

de med högre utbildningsnivå.  

De som är födda utomlands separerar i större utsträckning än de som är 

födda i Sverige. Skillnaden är störst i den yngsta åldersgruppen. 
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Tabell 6.4 
Fördelning efter samlevnadsform 2020 för de som bodde med en partner 2015 per kön 
och olika grupper. Procent 

 

Kvinnor Män 

Bor med 
partner 

Bor utan partner Bor med 
partner 

Bor utan partner 

Partner 
avlidit 

Separerat Partner 
avlidit 

Separerat 

Civilstånd       

Gift 87 11 2 93 5 3 

Sambo 82 9 10 86 4 10 

Utbildningsnivå       

Förgymnasial 80 17 3 90 6 4 

Gymnasial 87 10 3 92 4 4 

Eftergymnasial 89 7 3 93 3 4 

Födelseregion       

Född i Sverige 86 11 3 92 5 4 

Född Utomlands 84 11 6 90 4 7 

 

Bodde inte med partner 2015 
I hela gruppen 60 år och äldre så bodde drygt 900 000 inte med en 

partner år 2015. Av dem bor drygt 6 procent med en partner 2020. Det är 

vanligare att yngre flyttar ihop med en partner än att äldre gör det och 

vanligare att män flyttar ihop med en partner än att kvinnor gör det.  

Tabell 6.5 
Andel av de som inte bodde med en partner 2015 som gör det 2020, efter kön och ålder 
2020. Procent 

Ålder Kvinnor Män 

60–69 år 9 13 

70–79 år 3 7 

80–89 år 1 4 

90+ år 1 2 

60+ 4 10 

 

I tabell 6.6 redovisas andelen som flyttat ihop med en partner i 

åldersgruppen 60–69 år, den åldersklass där flest flyttar ihop med en 

partner och där skillnaderna mellan de olika grupperna är tydligast. Det 

är samma mönster i alla åldersklasser, men i de äldre åldersklasserna är 

det mycket få som flyttar ihop med en partner. 
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Skilda och änkor/änklingar, personer som tidigare har varit gifta och 

bott tillsammans med en partner, flyttar i större utsträckning ihop med 

en partner än de som aldrig varit gifta. Det är särskilt tydligt bland 

männen. 

Ju högre utbildningsnivå desto högre andel av de ensamboende flyttar 

ihop med en partner, även här är skillnaderna större bland männen än 

bland kvinnorna. Men skillnaderna är små mellan de olika utbildnings-

nivåerna jämfört med till exempel civilstånd. 

Kvinnor och män födda utomlands flyttar i större utsträckning ihop med 

en partner än födda i Sverige. 

Tabell 6.6 
Andel av 60–69-åringar som inte bodde med en partner 2015 som gör det 2020 för 
kvinnor och män i olika grupper. Ålder år 2020. Procent 

 Kvinnor Män 

Civilstånd   

Gift 28 32 

Ogift 5 6 

Skild 8 14 

Änka/Änkling 6 16 

Utbildningsnivå   

Förgymnasial 8 10 

Gymnasial 8 10 

Eftergymnasial 9 12 

Födelseregion   

Född i Sverige 8 11 

Född Utomlands 12 21 
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7 Deltagande i 
samhällslivet 

I detta avsnitt försöker vi spegla hur aktiva de äldre är i samhället. De 

källor som används är undersökningen om valdeltagandet i riksdags-

valet 2018 och frågor om föreningslivet i ULF/SILC. 

I riksdagsvalet är svenska medborgare röstberättigade. I den här redo-

visningen har vi avgränsat oss till de svenska medborgare som var folk-

bokförda i Sverige. Uppgifterna gäller de som vid tidpunkten för 

riksdagsvalet var folkbokförda i Sverige och 60 år eller äldre i slutet av 

2018. Alltså inte samma population som i andra delar av rapporten. 

Diagram 7.1 
Befolkningen 60 år och äldre 2018 efter kön, ålder och valdeltagande i riksdagsvalet 
2018 

 

Andelen som röstar är som högst bland de 65–74 år och minskar 

därefter med stigande ålder. I den yngsta åldersklassen är det ett högre 

valdeltagande bland kvinnorna än bland männen men i de äldre 

åldersklasserna är det tvärtom. Störst skillnad är det i den äldsta 

åldersgruppen 90 år och äldre där 59 procent av kvinnorna och 72 

procent av männen röstade. 

Bland de som bor med en partner är det i stort sett samma valdel-

tagande bland kvinnor och män i de yngre åldersgrupperna, men i de 

äldre åldrarna är det högre valdeltagande bland männen. Bland de som 

inte bor med en partner är det ett högre valdeltagande för kvinnor i de 

yngre åldersklasserna och ett högre valdeltagande för männen i de äldre 

åldersklasserna.  
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Tabell 7.1 
Valdeltagande i riksdagsvalet 2018 efter kön, ålder och samlevnadsform. Procent 

Ålder Bor med partner Bor utan partner Totalt 

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

60–69 år 94 94 87 83 92 90 

70–79 år 94 94 86 84 90 91 

80–89 år 86 89 74 77 78 84 

90+ år 71 78 58 69 59 72 

60+ år 93 93 81 82 87 89 

 

Det är också skillnad i valdeltagande mellan olika civilstånd för de som 

inte bor med en partner. Högst valdeltagande har de frånskilda och lägst 

valdeltagande har änkor och änklingar. Det låga valdeltagandet för 

änkor och änklingar kan förklaras av att de i genomsnitt är äldre än de 

ogifta och frånskilda. 

I åldersgrupperna 60–69 år och 70–79 år som bor utan partner är det 

ogifta män som har lägst valdeltagande och änklingar som har högst 

valdeltagande. I åldern 80–89 år har ogifta män och kvinnor samma och 

lägst valdeltagande och gifta män har fortsatt det högsta. I den äldsta 

åldersgruppen är det fortsatt änklingarna som har högst valdeltagande 

och ogifta kvinnor som har det lägsta. 

Med åldern så sjunker valdeltagandet för kvinnor mer än för män, det är 

ett tydligt mönster för de som bor utan partner, oavsett civilstånd. I den 

äldsta åldersklassen har kvinnorna lägre valdeltagande jämfört med 

männen i alla civilstånd. Här är det tydligt att änklingar har högst 

valdeltagande i alla åldersgrupper, men notera att det i alla ålders-

klasser är lägre än för både män och kvinnor som bor med en partner. 

Tabell 7.2 
Valdeltagande i riksdagsvalet 2018 för de som bor utan partner efter kön, ålder och 
civilstånd. Procent 

Ålder Ogift Skild Änka/Änkling 

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

60–69 år 87 82 88 85 87 89 

70–79 år 84 80 87 85 87 89 

80–89 år 69 69 74 78 76 81 

90+ år 52 56 56 66 59 71 

60+ år 84 80 85 84 77 83 
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Att ha barn eller inte verkar också ha en viss betydelse. De utan barn har 

lägst valdeltagande, de med ett barn har något högre valdeltagande och 

personer med två eller tre barn har ett ännu något högre valdeltagande. 

De som har fyra eller fler barn röstar i något mindre grad. Mönstret är 

detsamma i alla åldersklasser och både för de som bor utan och de som 

bor med en partner. Lägst valdeltagande har barnlösa kvinnor som är 90 

år och äldre och bor utan partner, 50 procent. Högst valdeltagande, 96 

procent, har kvinnor i åldersklassen 60–69 år som bor med en partner 

och har två eller tre barn. 

Tabell 7.3 
Valdeltagande i riksdagsvalet 2018 bland personer 60 år och äldre efter kön, antal barn 
och samlevnadsform 

Antal barn Kvinnor Män Totalt 

Med partner Utan partner Med partner Utan partner 

0 89 76 90 78 81 

1 92 80 92 82 86 

2 94 84 94 85 91 

3 94 83 94 84 90 

4+ 90 78 90 79 85 

I tabellbilagan finns motsvarande tabell uppdelad på ålder 

I ULF/SILC ställs två frågor om föreningslivet. En fråga om man är 

medlem i en förening och en fråga om man är aktiv i någon förening. 

Att vara aktiv innebär att man är styrelsemedlem eller hjälper till att 

ordna aktiviteter. Exempel på föreningar är politiska partier, idrotts-

föreningar, kulturföreningar och pensionärsföreningar. 

Nära 80 procent av alla äldre är medlemmar i minst en förening. De som 

är 80 år eller äldre är i lägre grad medlemmar i en förening än de som är 

yngre och det är inga skillnader mellan kvinnor och män. Det är 

generellt få signifikanta skillnader mellan de grupper som redovisas. 

Personer med förgymnasial utbildning i åldern 60–69 år och som är 80 

år och äldre är i lägre grad medlemmar i någon förening än personer 

med längre utbildning.  

En lägre andel av de utrikes födda är medlem i någon förening jämfört 

med de födda i Sverige, det gäller i alla åldersklasser. För de födda i 

Sverige som är 80 år och äldre är det en lägre andel som är medlem i en 

förening jämfört med de yngre åldersklasserna. 

En lägre andel av de som är 80 år och äldre är medlemmar i en förening 

bland de som bor med en partner jämfört med yngre i samma livs-

situation. 
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Diagram 7.2 
Andel som är medlem i någon förening i olika åldersgrupper efter kön, utbildningsnivå, 
födelseregion och hushållstyp, 2018–2019 

  Kön          Utbildningsnivå 

 

Födelseregion          Hushållstyp 

 
Källa: ULF/SILC. Felstaplarna anger den 95-procentiga felmarginalen. 

De som är 80 år och äldre är i mindre grad aktiva i en förening jämfört 

med de yngre åldersklasserna. Inom åldersklasserna är det ingen 

skillnad mellan kvinnor och män. 

Personer som har en eftergymnasial utbildning är mer aktiva i någon 

förening än de som har en lägre utbildning, i alla fall i de två yngre 

åldersgrupperna. I den äldsta åldersgruppen är det ingen skillnad 

mellan de med gymnasial och eftergymnasial utbildning och inte heller 

mellan de med förgymnasial och gymnasial utbildning. Oavsett 
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utbildningsnivå så är det en lägre andel som är aktiva i en förening i den 

äldsta åldersklassen jämför med de yngre. 

Diagram 7.3 
Andel som är aktiv i någon förening i olika åldersgrupper efter kön, utbildningsnivå, 
födelseregion och hushållstyp, 2018–2019 

  Kön          Utbildningsnivå 

 

Födelseregion          Hushållstyp 

 
Källa: ULF/SILC. Felstaplarna i diagrammet anger 95 procents felmarginal. 

De som är födda i Sverige är i högre grad aktiva i någon förening än de 

som är födda utomlands, men skillnaden är inte signifikant i den äldsta 

gruppen. Men de födda utomlands är den enda grupp där det inte är en 

signifikant lägre andel som är aktiva i en förening i den äldsta 

åldersklassen. 
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Det finns inga signifikanta skillnader inom åldersklasserna mellan de 

som bor med en partner och de som är ensamstående i andelen som är 

aktiva i en förening.  

Alltmer i samhället sker digitalt. Tillgång till internet och möjligheten 

att använda olika digitala sätt att kommunicera och ta del av 

information är allt viktigare. SCB:s undersökning Befolkningens IT-

användning beskriver användningen av och tillgången till informations-

teknik (it) bland olika grupper i befolkningen. I den ställs bland annat 

frågor om tillgång till internet och vad internet används till. 

Generellt har personer över 65 år i lägre grad tillgång till internet i 

hemmet än de i yngre åldrar. I samtliga åldrar, 16–85 år, har 93 procent 

tillgång till internet. I åldrarna 65–74 år är det en något lägre andel, 90 

procent och i åldrarna 75–85 år ännu lägre, 78 procent. Särskilt låg 

tillgång är det för de äldsta kvinnorna där 72 procent har tillgång till 

internet i hemmet. 

Diagram 7.4 
Andel som har tillgång till respektive använder internet 2021 

 
Källa: Befolkningens IT-användning. Felstaplarna anger den 95-procentiga felmarginalen. 

I den äldsta åldersgruppen är det också en relativt hög andel, 21 

procent, som aldrig använt internet. Det är särskilt äldre kvinnor som 

aldrig använt internet, det säger 25 procent. 

Samtidigt är vanan av att använda internet och olika digitala tjänster 

större bland de yngre än bland de äldre. Varefter de olika födelse-

kullarna åldras är det rimligt att internetanvändandet ökar i äldre 

åldrar. 

Internetanvändandet ökar år för år och eventuellt kan pandemin ha 
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beskriver e-handeln visar att bland de 65 år och äldre är e-handel inte 

lika vanligt som bland de yngre, men de som angett att de köpt/beställt 

varor eller tjänster via internet ökade 2021. Jämfört med 2020 ökade 

andelen personer som e-handlat från 47 procent till 54 procent bland 

65–75-åringar och från 26 procent till 33 procent bland 75–85-åringar.  

Internet används för att utföra flera olika ärenden. I diagram 7.5 visas 

hur många som använt internet för att utföra ett urval av olika tjänster. 

Skickat och tagit emot e-post, läst nyheter och utfört bankärenden har 

knappt 80 procent av 65–74-åringarna gjort och omkring 50 procent av 

de 75–85 år. När det gäller att utföra bankärenden är det vanligare för 

män än för kvinnor. För de övriga typerna av ärenden är det något 

vanligare att kvinnor utfört dem i åldrarna 65–74 år och att män utfört 

dem i åldrarna 75–85 år. 

Diagram 7.5 
Andel som använt internet till olika saker 2021 
 

Källa: Befolkningens IT-användning. Felstaplarna anger den 95-procentiga felmarginalen. 
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Kort om statistiken 

Statistikens ändamål och innehåll 
Det datamaterial som används i denna rapport har hämtats främst från 

SCB:s totalräknade register. I rapporten studeras personer som var folk-

bokförda i Sverige. Populationen har hämtats från registret över total-

befolkningen (RTB) för år 2020. Uppgifter hämtas också från RTB år 

2015, hushållsregistret, registret över hushållens boende, fler-

generationsregistret, STATIV år 2019 och 2020, inkomst- och 

taxeringsregistret (IoT) för 2020, utbildningsregistret (UREG) samt 

valdeltagarundersökningen. En utförligare dokumentation av dessa 

register finns på SCB:s webbplats, www.scb.se. 

Flera uppgifter från urvalsundersökningen ULF/SILC används också i 

rapporten, olika årgångar beroende på vilka frågor som ingår de olika 

åren. Det framgår av diagram och tabeller vilka år det gäller. 

Från Socialstyrelsen hämtas statistik om vissa dödsorsaker. 

Dokumentation av dödsorsaker finns på Socialstyrelsens webbplats, 

www.socialstyrelsen.se. 

Definitioner och förklaringar 

Aktiv i någon förening 
Aktiv i någon förening betyder att personen som svarat i ULF/SILC är 

medlem i minst en av de omfrågade föreningarna (se medlem i förening 

längre ner) och har på följdfrågan svarat ja på minst en av följande 

frågor: 

• Facklig organisation: Deltar du aktivt i NAMN PÅ FACKLIG 

ORGANISATION:s verksamhet, till exempel har ett 

förtroendeuppdrag eller hjälper till att anordna olika 

aktiviteter? 

• Politiskt parti: Deltar du aktivt i partiets verksamhet, till 

exempel har ett förtroendeuppdrag eller hjälper till att anordna 

olika aktiviteter? 

• Idrotts- eller friluftsförening: Deltar du aktivt i föreningens 

verksamhet, till exempel är tränare eller ledare eller hjälper till 

att anordna olika aktiviteter? 

• Kultur-, musik-, dans- eller teaterförening: Deltar du aktivt i 

föreningens verksamhet, till exempel är kör- eller teaterledare 

eller hjälper till att anordna olika aktiviteter? 

• Pensionärsförening: Deltar du aktivt i föreningens verksamhet, 

till exempel sitter med i styrelsen, är kursledare eller hjälper till 

att anordna olika aktiviteter? 

• Annan förening: Deltar du aktivt i föreningens verksamhet, till 

exempel sitter med i styrelsen eller hjälper till att anordna olika 

aktiviteter? 

http://www.scb.se/
http://www.socialstyrelsen.se/
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Barn 
Två olika definitioner av barn förekommer i rapporten. Ibland är det 

antal barn som personer har fått och ibland är det antalet barn som 

lever och bor i Sverige 2020. Det framkommer i texten vad som avses. 

Uppgiften kommer från flergenerationsregistret. De barn utrikes födda 

har fått i utlandet som inte har flyttat med till Sverige saknas. 

Bostadsstöd 
Bostadsstöd är skattefria bidrag och utgörs bland annat av 

bostadsbidrag och bostadstillägg till pensionärer. 

Bostadstyp 
Från registret över hushållens boende hämta uppgift om boendeform. 

De ursprungliga värdena grupperas enligt följande: 

Grupp, benämning 
Ingående grupp i registret om 
hushållen boende 

Småhus Småhus äganderätt 
 Småhus bostadsrätt 

Småhus hyresrätt 
Flerbostadshus bostadsrätt Flerbostadshus äganderätt 

Flerbostadshus bostadsrätt 
Flerbostadshus, hyresrätt Flerbostadshus, hyresrätt 
Specialbostad för äldre 
 
Övriga 

Specialbostad för äldre och 
funktionshindrade 
Studentbostad 
Specialbostad, övriga 
Övrigt boende 

Bra allmänt hälsotillstånd 
Personer som i ULF/SILC svarat ”mycket bra” eller ”bra” på frågan ”Hur 

tycker du att din hälsa är i allmänhet? Har definierats som att de har bra 

hälsa. Övriga svar på frågan, personer som inte har bra allmän hälsa, har 

svarat ”någorlunda”, ”dålig” eller ”mycket dålig”. 

Bruttoinkomst 
Individens sammanräknade årsinkomst före skatt. Det är endast 

registrerade inkomster som ingår. 

Civilstånd 
Från RTB hämtas uppgift om civilstånd. De ursprungliga nivåerna 

grupperas enligt följande: 

Grupp, benämning Ingående grupp i RTB 

Ogift Ogift 
Gift Gift 

Registrerad partner 
Skild Skild 

Separerad partner 
Änka/änkling Änka/änkling 

Efterlevande partner 
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Dödsorsaker 
Uppgifter om olika dödsorsaker i befolkningen 60 år och äldre är 

hämtade från Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen6. Här redovisas 13 

större dödsorsaker samt en grupp bestående av övriga dödsorsaker. Det 

framgår i redovisningen i kapitel 4 vilka grupper av dödsorsaker som 

redovisas. Det är underliggande dödsorsak som avses. Ett undantag är 

en av dödsorsakerna som redovisas, alkoholrelaterad dödlighet, som 

baseras på ett index av dödsorsaker både efter underliggande och 

bidragande dödsorsak.  

Ekonomiskt bistånd 
Ekonomiskt bistånd är en skattebefriad social transferering. Det är ett 

komplement till socialförsäkringarna och ska ge tillfälligt ekonomiskt 

stöd vid försörjningsproblem. Det är en ovanlig ersättning i åldrar över 

69 år.  

Folkmängd 
Folkmängdssiffrorna avser 31 december åren 2010 till 2020 och hämtas 

från RTB.  

Födelseregion 
Födelseregion baseras på födelseland i två grupper, födda i Sverige och 

utrikes födda. 

Förvärvsarbete 
För att klassificeras som förvärvsarbetande krävs att personen har fått 

en utbetald lön som överstiger 99 kronor i november alternativt 

deklarerat för aktiv näringsverksamhet under året. Även personer som 

är tillfälligt frånvarande i november på grund av sjukdom eller skada, 

men som har haft löneinkomst under någon annan del av året, eller som 

var föräldralediga, räknas som förvärvsarbetande. För mer detaljer se 

SCB, 2021c. 

Förvärvsinkomst 
Förvärvsinkomst är inkomst av tjänst, anställning och inkomster av 

aktiv näringsverksamhet (företagarinkomst). 

Förändringar 
Avsnittet om förändringar jämför statusen 31 december 2015 och 31 

december 2020. Det kan ha skett flera förändringar under perioden som 

inte redovisas här. 

Generella bidrag 
Inkomster från skattebefriade sociala transfereringar. I rapporten 

redovisas ekonomiskt bistånd och bostadsstöd separat. Det som kvarstår 

 

 

6 www.socialstyrelsen.se, Statistikdatabas för dödsorsaker, hämtade 2021-10-15.  

http://www.socialstyrelsen.se/
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som generella bidrag är bland annat särskilt pensionstillägg och 

äldreförsörjningsstöd. 

Hushållsstatus 
Hushållsstatus baseras på uppgiften om hushållsställning i 

hushållsregistret. 

Grupp, benämning Ingående grupp i hushållsregistret 

Bor med en partner Person i ett gift par 
 Person i ett registrerat partnerskap 
 Person i ett samboförhållande 
Bor ensam Ensamboende 
Bor med andra Barn 

Ensamstående förälder 
 Övrig person 

 

Det är 2 143 som saknar uppgift om hushåll. De är inte med i några 

tabeller eller diagram. 

Inkomstgrupper 
Individens bruttoinkomst 2020 delas in i fyra lika stora grupper, 

kvartiler, efter inkomstfördelningen i befolkningen 60 år och äldre. 

Inkomstintervallen i de olika grupperna är: 

• Kvartil 1 (lägst),  1–188 772 kr 

• Kvartil 2  188 773–252 660 kr 

• Kvartil 3  252 661–391 522 kr 

• Kvartil 4 (högst) 391 523 kr eller mer. 

I tabellbilagan, tabell T17, finns uppgifter om vilka medianinkomsterna 

är för de olika inkomstgrupperna. Där har årsinkomsten räknats om till 

inkomst per månad. 

Kapitalinkomst 
Kapital avser ränteinkomst, utdelning, kapitalvinst eller förlust och 

utgörs av den vinst eller förlust som uppkommer vid försäljning av 

tillgångar, t.ex. aktier, fonder eller fastigheter. I rapporten tas bara med 

de som har positiva inkomster av kapital. I de äldsta åldrarna är 

försäljning av fastigheter ofta en stor inkomstkälla. 

Medelfolkmängd 
Den genomsnittliga folkmängden under exempelvis ett kalenderår.  

Medianinkomst 
Medianinkomst är den sammanräknade bruttoinkomsten för individen 

som ligger i mitten av inkomstfördelningen.  

Medlem i någon förening 
Att vara medlem i någon förening betyder att personer i ULF/SILC 

svarat ”ja” på minst en av följande frågor:  

Är du medlem i en fackförening eller företagarorganisation? 
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Är du medlem i något politiskt parti? 

Är du medlem i någon idrottsförening eller friluftsförening? 

Är du medlem i någon kultur-, musik-, dans- eller teaterförening? 

Är du medlem i någon pensionärsförening? 

Är du medlem i någon annan förening förutom de vi redan pratat om? 

Motion 
Personer som svarat ja på minst en av frågorna ”Har du under de 

senaste 12 månaderna idrottat eller motionerat utomhus?” respektive  

”Har du under de senaste 12 månaderna idrottat eller motionerat 

inomhus?” och som dessutom svarat ”Någon gång i veckan eller oftare” 

på följdfrågan ”Ungefär hur många gånger eller hur ofta (under de 

senaste 12 månaderna)?”.  

Nedsatt aktivitetsförmåga 
Personer som först uppgett att man har svårt att delta i aktiviteter eller 

klara av sysslor som de flesta andra klarar av och därefter svarat att det 

beror på hälsan och slutligen uppgett att svårigheterna pågått under 

minst sex månader har nedsatt aktivitetsförmåga.  

Orolig för hushållets ekonomi 
Personer som svarat ”ja” på frågan ”Är du orolig för hur det ska gå med 

ditt hushålls ekonomi under det närmaste året?" i ULF/SILC. 

Rökning 
Personer som i ULF/SILC svarat ”ja” på frågan ”Röker du dagligen?”. 

Samlevnadsform 
Baserat på hushållsregistret används i vissa tabeller personer som bor 

med en partner och de som inte bor med en partner. Uppgiften är en 

gruppering av hushållsställning.  Personer som enligt hushållsregistret 

är person i ett gift par, person i ett registrerat partnerskap eller person i 

ett samboförhållande bor med en partner. De som inte bor med en 

partner är de som i hushållregistret är ensamboende, ensamstående, 

barn eller övrig person.  

I tabeller från ULF/SILC används en något annan gruppering baserad på 

vad personen själv svarat: gift eller sammanboende respektive 

ensamstående. 

Sjuk- och aktivitetsersättning 
I de åldrar som ingår i rapporten är det sjukersättning som avses. 

Ersättningen, som är beskattningsbar, ges till personer i åldern 30–64 år 

som har långvarig medicinskt nedsatt arbetsförmåga. Den benämndes 

tidigare förtidspension.  

Sjukpenning med mera 
Sjukpenning med mera är inkomster från skattepliktiga positiva 

transfereringar som sjukpenning, föräldrapenning, arbetsmarknadsstöd, 
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omvårdnadsbidrag och vårdbidrag. I de äldre åldersgrupperna, 70 år och 

äldre, är vårdbidrag och omvårdnadsbidrag vanligt. 

Socialt isolerad 
För att räknas som socialt isolerad i ULF/SILC ska personen bo ensam 

och inte träffa anhöriga, vänner eller bekanta oftare än ett par gånger i 

månaden. 

Utbildningsnivå 
Från utbildningsregistret (UREG) hämtas uppgift om högsta avslutade 

utbildningsnivå. De ursprungliga nivåerna grupperas enligt följande: 

Grupp, benämning Ingående utbildningsnivåer från UREG 

Uppgift saknas Uppgift om utbildningsnivå saknas 
Förgymnasial 
utbildningsnivå 

Högst förgymnasial utbildningsnivå 
mindre än 9 år 
Högst förgymnasial utbildningsnivå 9 år 

Gymnasial utbildningsnivå Högst två års gymnasial utbildningsnivå 
Högst tre års gymnasial utbildningsnivå 

Eftergymnasial 
utbildningsnivå 

Högst mindre än tre års eftergymnasial 
utbildningsnivå  
Högst minst tre års eftergymnasial utbild-
ningsnivå (exklusive forskarutbildning) 
Forskarutbildning 

Värk i axlar, nacke, skuldror 
Personer som i ULF/SILC svarat ja på frågan ”Har du värk i skuldror, 

nacke eller axlar?” 

Valdeltagande 
Uppgifterna avser valdeltagandet i riksdagsvalet 2018 och är beräknat 

på de röstberättigade som var folkbokförda i Sverige. Uppgifter om 

ålder, samlevnadsform med mera avser 31 december 2018. 

Ålder 
I uppgifter om återstående medellivslängd vid olika åldrar avses 

uppnådd ålder under året. Men i de flesta redovisningar i rapporten 

avses ålder vid årets slut, för det mesta åldern den 31/12 2020. Ålder 

används både i enskilda åldrar, 60 till och med 99 år samt 100+ eller i 

olika åldersgrupper: 60–69, 70–79, 80–89, 90+. I vissa redovisningar, 

särskilt de som avser ULF/SILC, är den äldsta gruppen 80 år och äldre. 

Återstående medellivslängd  
Återstående medellivslängden är ett mått, eller egentligen ett index, 

som på ett sammanfattande sätt mäter dödligheten för alla åldrar för ett 

kalenderår eller en period. Återstående medellivslängd kan räknas från 

vilken ålder som helst. Den återstående medellivslängden i den här 

rapporten räknas från 60 års ålder. Måttet uttrycks som det genom-

snittliga antalet återstående år baserat på periodens eller årets 

dödsrisker.  
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Ängslan, oro, ångest 
Personer som i ULF/SILC svarat ”ja” på frågan ”Hur du besvär av 

ängslan, oro eller ångest?” 

Statistikens framställning 
För beskrivningar av framställning av de olika register som används i 

rapporten hänvisas till SCB:s webbplats för befolkningsstatistik, 

registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, inkomster och skatter, 

utbildningsstatistik samt hushållens boende, se särskilt Dokumentation, 

Statistikens framställning: 

• Befolkningsstatistik (scb.se) 

• Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) (scb.se) 

• Inkomster och skatter (scb.se) 

• Befolkningens utbildning (scb.se) 

• Hushållens boende (scb.se) 

För en beskrivning av flergenerationsregistret, se SCB, 2021d. 

Beskrivningen av framställning av ULF/SILC finns på SCB:s webbplats, 

www.scb.se/ulf.  

Beräkning av återstående medellivslängd 
Beräkning av återstående medellivslängd görs i en livslängdstabell och 

utgår från dödsrisker, antal kvarlevande, samt antalet genomlevda år. 

Den återstående medellivslängden 𝑒 i åldersklass 𝑥, xe , beräknas med 

formeln (totalt antal genomlevda år i åldern samt alla högre åldrar 

dividerat med antalet kvarlevande vid en viss ålder): 

x

w

xi

i

x
l

L

e

==  

En mer detaljerad beskrivning av beräkningen av återstående 

medellivslängd finns bland annat i Livslängden i Sverige 2011–2020 

(SCB, 2021e). 

Alla beräkningar gjordes separat för kvinnor och män. För den här 

rapporten hämtades redan publicerade uppgifter om återstående 

medellivslängd efter utbildningsnivå och hushållstyp från SCB:s 

statistikdatabas7. För rapporten beräknas särskilt återstående 

 

 

7 Ettårig livslängdstabell efter utbildningsnivå, födelseregion, kön och ålder. År 2012 - 2020. PxWeb 

(scb.se) samt Ettårig livslängdstabell efter utbildningsnivå, hushållstyp, kön och ålder. År 2012 - 2020. 

PxWeb (scb.se) 

https://scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/
https://scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/registerbaserad-arbetsmarknadsstatistik-rams/
https://scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/hushallens-ekonomi/inkomster-och-inkomstfordelning/inkomster-och-skatter/
https://scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/befolkningens-utbildning/befolkningens-utbildning/
https://www.scb.se/he0111
http://www.scb.se/ulf
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0701/LivslUtbFland/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0701/LivslUtbFland/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0701/LivslUtbHushtyp/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0701/LivslUtbHushtyp/
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medellivslängd vid 60 års ålder efter civilstånd samt kombinationen av 

civilstånd och samlevnadsform. 

Hälsovägda år 
Beräkningen av antalet år med och utan hälsobesvär utgår från en 

livslängdstabell med en metod som används av Eurostat och som 

introducerades på 1970-talet (Sullivan, 1971). Livslängdstabellerna 

sparas i olika åldersgrupper 16–19, 20–24, 25–29, osv, till och med 85 år 

och äldre, så att de ska kunna kopplas till uppgifter om aktivitets-

nedsättning. För att kombinera mått på dödlighet och överlevnad i olika 

åldrar med mått på ohälsa används de frågor i ULF som mäter förekomst 

av ohälsa med nedsatt aktivitetsförmåga (GALI) kombinerat med 

beräkning av återstående medellivslängd. I livslängdstabellen finns 

uppgifter om sannolikheten att överleva från en ålder till nästa och 

levnadstid inom varje åldersintervall.  

Uppgifter om förekomst av ohälsa med aktivitetsnedsättning för 

kvinnor och män i olika åldrar kan vägas in i livslängdstabellen för att 

beräkna den del av tiden inom varje åldersintervall som utgörs av 

aktivitetsnedsättning. I den här rapporten används andelen med ohälsa 

i följande åldersgrupper: 60–64, 65–69, 70–74, 75–79, 80–84 och 85+ 

för kvinnor och män.  

I beräkningarna används 95-procentiga konfidensintervall i skattningen 

av andel med aktivitetsnedsättning för kvinnor och män i de olika 

åldersgrupperna, de anges som ett osäkerhetstal för antal återstående år 

sammantaget för de åldrar som ingår. 

Inkomststatistiken 
Statistiken om inkomster från IoT i rapporten är avgränsad till personer 

60 år och äldre (ålder den 31/12 2020) och som även var folkbokförda i 

Sverige den 31/12 2019. Personer som inte hade några inkomster eller 

negativa inkomster under 2020 har inte tagits med. Det är cirka 17 500 

personer, 8 400 kvinnor och 9 100 män, som exkluderas för att de inte 

hade några inkomster. Totalt är det 2 636 900 personer som ingår i 

beskrivningen av inkomster.  

Åldersstandardisering 
I avsnittet om förvärvsarbete har statistiken åldersstandardiserats. 

Åldersfördelningen i ettåriga klasser för hela befolkningen 60 år och 

äldre 2020 användes för samtliga grupper som redovisas, dels i de olika 

åldersgrupperna, 60–69, 70–79 och 80+ samt totalt för 60+.  

Statistikens kvalitet 

Uppgifter från register 
Denna rapport bygger mestadels på registeruppgifter från folkbok-

föringen samt andra register som finns vid SCB. Det förekommer en 

övertäckning av folkbokförda, särskilt av utvandrare som inte har avre-
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gistrerats. Analyser visar att registret innehåller en del personer som 

inte längre bor i landet, och det gäller utrikes födda mer än inrikes 

födda (SCB, 2015).  

Tillförlitligheten är mycket hög när det gäller uppgifter om dödsfall. För 

uppgifter om till exempel utbildningsnivå är tillförlitligheten lägre 

eftersom bland annat utländsk utbildning inte alltid registreras i 

utbildningsregistret.  

Tillförlitligheten för övriga grupper som används i rapporten kan 

variera något. Uppgifter om boende baseras på folkbokföring och 

därmed finns en risk för samma typ av fel som finns för övertäckning av 

folkbokförda. Vissa har flyttat till en annan kommun eller ett annat län 

utan att flytten har anmälts till Skattemyndigheten (folkbokföringen). 

För äldre gäller det bland annat att en del som bor på ett särskilt boende 

för äldre fortfarande är folkbokförda på sin tidigare adress. Det har 

också betydelse för att personer som i registret är folkbokförda som att 

de har en partner inte alltid bor med hen.  

ULF/SILC 
Eftersom ULF/SILC är en urvalsundersökning baserad på ett 

rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss 

beräkningsbar osäkerhet. De redovisade procenttalen är skattningar och 

hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser 

dras. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen 

blir här ett 95-procentigt konfidensintervall, d.v.s. ett intervall som med 

95 procents sannolikhet innehåller den riktiga procentandelen. 

Mer information om statistikens kvalitet finns på SCB:s webbplats 

www.scb.se/ulf. Antalet intervjuer ULF/SILC i de årgångar som är med 

redovisas i nedanstående tabell. 

  

http://www.scb.se/ulf
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Antal intervjuade i ULF/SILC efter årgång och grupp som redovisas i rapporten 

 

2016–2017 2018–2019 

60–69 år 70–79 år 80+ 60–69 år 70–79 år 80+ 

Kön       

Kvinnor 898 831 458 822 808 447 

Män 911 799 368 810 763 356 

Utbildningsnivå        

Förgymnasial  336 467 377 264 393 346 

Gymnasial 808 681 277 721 650 289 

Eftergymnasial 664 482 172 647 528 168 

Födelseregion       

Födda i Sverige 1 571 1 451 745 1 397 1 425 700 

Utrikes födda 237 179 81 235 146 103 

Hushållstyp       

Ensamstående 529 528 479 441 520 477 

Gifta/samboende 1 280 1 102 347 1 191 1 051 326 

Samtliga 1 809 1 630 826 1 632 1 571 803 
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Tabellbilaga 

Kapitel 2 Demografisk beskrivning 
 

Tabell T1 
Antal 60 år och äldre efter födelseregion, kön och ålder, år 2020 

Ålder Kvinnor Män Totalt 

Född i 
Sverige 

Född 
utomlands 

Född i 
Sverige 

Född 
utomlands 

Född i 
Sverige 

Född 
utomlands 

60–69 år 451 500 103 800 454 500 96 200 905 900 200 000 

70–79 år 451 900 68 300 428 000 59 400 879 900 127 700 

80–89 år 219 500 34 300 167 200 23 400 386 700 57 700 

90+ år 61 000 8 000 27 400 2 900 88 400 10 900 

Summa 1 183 900 214 400 1 077 100 181 900 2 261 000 396 300 

 

Tabell T2 
Vanligaste födelselandet för utrikes födda 60–69 år efter kön, år 2020. Antal och andel 
av antalet utrikesfödda 

Kvinnor 
 

Män 

Land Antal Andel 
procent 

 
Land Antal Andel 

procent 

Finland 21 200 20,4 
 

Finland 14 600 15,2 

Polen 8 200 7,9 
 

Irak 7 900 8,2 

Jugoslavien 6 600 6,3 
 

Iran 7 600 7,9 

Iran 5 500 5,3 
 

Jugoslavien 6 200 6,4 

Irak 5 400 5,2 
 

Syrien 5 000 5,2 

Övriga länder 57 000 54,9 
 

Övriga länder 55 000 57,2 

Summa 103 800 100,0 
 

Summa 96 200 100,0 
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Tabell T3 
Vanligaste födelselandet för utrikes födda 70–79 år efter kön, år 2020. Antal och andel 
av antalet utrikesfödda 

Kvinnor 
 

Män 

Land Antal Andel 
procent 

 
Land Antal Andel 

procent 

Finland 23 900 35,0 
 

Finland 14 500 24,4 

Polen 4 500 6,6 
 

Jugoslavien 4 200 7,0 

Jugoslavien 4 200 6,2 
 

Tyskland 3 700 6,2 

Norge 3 500 5,2 
 

Danmark 3 300 5,5 

Danmark 2 900 4,3 
 

Norge 2 600 4,3 

Övriga länder 29 200 42,7 
 

Övriga länder 31 300 52,6 

Summa 68 300 100,0 
 

Summa 59 400 100,0 

 
Tabell T4 
Vanligaste födelselandet för utrikes födda 80–89 år efter kön, år 2020. Antal och andel 
av antalet utrikesfödda 

Kvinnor 
 

Män 

Land Antal Andel 
procent 

 
Land Antal Andel 

procent 

Finland 12 700 36,9 
 

Finland 6 200 26,4 

Tyskland 3 700 10,8 
 

Tyskland 2 200 9,4 

Jugoslavien 1 800 5,3 
 

Jugoslavien 1 700 7,3 

Norge 1 800 5,2 
 

Danmark 1 500 6,4 

Danmark 1 600 4,8 
 

Norge 1 300 5,6 

Övriga länder 12 700 37,1 
 

Övriga länder 10 500 44,9 

Summa 34 300 100,0 
 

Summa 23 400 100,0 

 
Tabell T5 
Vanligaste födelselandet för utrikes födda 90 år och äldre efter kön, år 2020. Antal och 
andel av antalet utrikesfödda 

Kvinnor 
 

Män 

Land Antal Andel 
procent 

 
Land Antal Andel 

procent 

Finland 2 000 25,5 
 

Finland 500 15,8 

Tyskland 1 000 12,4 
 

Danmark 300 10,9 

Norge 900 10,9 
 

Tyskland 300 10,1 

Danmark 600 7,7 
 

Norge 200 8,1 

Polen 400 4,4 
 

Estland 100 4,2 

Övriga länder 3 100 39,1 
 

Övriga länder 1 500 51,0 

Summa 8 000 100,0 
 

Summa 2 900 100,0 
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Tabell T6 
Utrikes födda 60 år och äldre fördelade efter ålder vid invandring per kön och ålder, år 
2020 

Ålder vid 
invandring 

60–69 år 70–79 år 80–89 år 90+ år 60 + år 

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Båda 
könen 

Före 30 års 
ålder 

45,2 40,3 53,6 49,8 49,8 46,4 42,5 35,3 46,5 

I 30–59 års 
ålder 

49,0 52,1 33,0 34,5 29,7 32,1 22,8 28,8 41,5 

60 år eller 
äldre  

4,2 5,9 9,7 12,3 12,5 13,3 19,0 19,6 8,5 

Uppgift om 
invandrings-
år saknas 

1,5 1,6 3,7 3,4 8,0 8,2 15,6 16,2 3,5 

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Tabell T7 
Utrikes födda 60 år och äldre fördelade efter svenskt/utländskt medborgarskap per kön 
och ålder, år 2020 

Ålder Kvinnor Män Båda könen 

Svenskt Utländskt Svenskt Utländskt Svenskt Utländskt 

60–69 år 80,3 19,7 77,0 23,0 78,7 21,3 

70–79 år  78,1 21,9 74,8 25,2 76,6 23,4 

80–89 år 81,9 18,1 77,9 22,1 80,3 19,7 

90+ 82,7 17,3 79,0 21,0 81,7 18,3 

60 + år 80,0 20,0 76,4 23,6 78,3 21,7 
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 Tabell T8 
60 år och äldre fördelade efter civilstånd per kön och ålder, år 2020 

Kön 
  Ålder 

Gift Ogift Skild Änka/ 
Änkling 

Summa Antal 
personer 

Kvinnor 
     

 

  60–69 år 54 18 22 6 100 555 300 

  70–79 år 51 10 21 18 100 520 100 

  80–89 år 30 5 17 48 100 253 800 

  90+ år 8 5 10 77 100 69 000 

  60+ år 46 12 20 22 100 1 398 300 

Män       

  60–69 år 56 23 19 2 100 550 700 

  70–79 år 62 13 17 7 100 487 500 

  80–89 år 60 7 14 19 100 190 600 

  90+ år 41 6 9 45 100 30 200 

  60+ år 59 17 17 7 100 1 259 000 

Båda könen 
60+ år 52 14 19 15 100 2 657 300 

 

Tabell T9 
60 år och äldre fördelade efter genomsnittlig respektive vanligaste tiden i respektive 
civilstånd per kön och ålder, år 2020 

Kön 
  Ålder 

Genomsnittlig tid Vanligaste tid 

Gift Skild Änka/ 
änkling 

Gift Skild Änka/ 
änkling 

Kvinnor 
      

  60–69 år 32,1 20,4 10,5 31 25 0 

  70–79 år 44,8 30,2 11,7 28 58 0 

  80–89 år 55,4 38,1 13,7 59 45 0 

  90+ år 63,0 45,0 18,3 67 45 11 

Män 
      

  60–69 år 28,6 17,4 8,3 31 17 0 

  70–79 år 41,1 25,8 9,4 51 28 0 

  80–89 år 52,3 33,1 9,8 58 37 0 

  90+ år 60,2 37,7 10,3 65 45 0 
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Tabell T10 
60 år och äldre fördelade efter högsta utbildningsnivå per kön och ålder, år 2020. Procent 

Kön 
  Ålder 

För-
gymn. 
utbild-

ning 

Gymn. 
utbild-

ning 

Efter-
gymn. 
utbild-

ning 

Uppgift 
saknas 

Summa Antal 

Kvinnor 
     

 

  60–69 år 32 47 21 1 100 555 300 

  70–79 år 37 44 18 1 100 520 100 

  80–89 år 49 37 12 2 100 253 800 

  90+ år 60 30 8 2 100 69 000 

  60+ år 38 43 18 1 100 1 398 300 

Män 
     

 

  60–69 år 35 47 17 1 100 550 700 

  70–79 år 40 42 17 1 100 487 500 

  80–89 år 49 36 13 2 100 190 600 

  90+ år 52 33 13 2 100 30 200 

  60+ år 40 43 17 1 100 1 259 000 

Båda könen  
60+ år 39 43 17 1 100 2 657 300 

 

Tabell T11 
60 år och äldre fördelade efter antal barn per kön och ålder 2020. Procent 

Kön 
  Ålder 

Antal barn Antal personer 

0 1 2 3 4 5+ Summa 

Kvinnor 
       

 

  60–69 år 16 17 39 20 5 2 100 555 300 

  70–79 år 14 20 43 18 4 1 100 520 100 

  80–89 år 14 20 39 19 6 2 100 253 800 

  90+ år 17 25 34 16 6 3 100 69 100 

  60 + år 15 19 40 19 5 2 100 1 398 300 

Män  
      

 

  60–69 år 21 16 36 19 6 3 100 550 700 

  70–79 år 18 18 39 18 5 2 100 487 500 

  80–89 år 15 19 40 18 5 2 100 190 600 

  90+ år 17 22 35 18 5 3 100 30 200 

  60+ år 19 17 38 18 5 2 100 1 259 000 

Båda könen 60+ år 17 18 39 19 5 2 100 2 657 300 
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Kapitel 3 Boende 
 

Tabell T12 
Fördelning efter hushållstyp för de som bor med en partner per kön och ålder, 2020. 
Procent 

Kön 
  Ålder 

Bor bara 
med 

partnern 

Bor med 
partner  

och barn 

Bor med 
partner  

och andra 

Summa Antal 
personer 

Kvinnor      

  60–69 år 84 11 5 100 358 100 

  70–79 år 93 3 4 100 297 100 

  80–89 år 94 2 3 100 80 600 

  90+ år 95 2 4 100 5 300 

  60+ år 89 7 4 100 741 100 

Män      

  60–69 år 75 19 6 100 375 000 

  70–79 år 91 5 4 100 344 600 

  80–89 år 94 3 3 100 122 300 

  90+ år 94 2 4 100 12 600 

  60+ år 84 11 5 100 854 500 

Båda könen 
60+ år 

86 9 5 100 1 595 600 
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Tabell T13 
Fördelning efter bostadstyp per hushållstyp och ålder, 2020. Procent. 

Hushålls-
typ 
  Ålder 

Fler-
bostads-

hus 
hyres-

rätt 

Fler-
bostads-

hus 
bostads-

rätt 

Småhus Special-
bostad 

för äldre 

Övriga + 
uppgift 
saknas 

Summa Antal 
personer 

Bor med partner       

60–69 år 13 15 71 0 2 100 733 100 

70–79 år 13 17 68 0 2 100 641 700 

80–89 år 17 22 58 1 2 100 203 000 

90+ år 20 23 47 6 3 100 17 800 

60+ år 13 17 68 0 2 100 1 595 600 

Ensamboende       

60–69 år 37 24 31 2 5 100 290 300 

70–79 år 32 26 34 4 4 100 323 200 

80–89 år 29 25 31 10 5 100 218 500 

90+ år 24 22 23 23 8 100 73 400 

60+ år 32 25 32 6 5 100 905 400 

Bor med andra       

60–69 år 34 19 44 1 3 100 81 000 

70–79 år 27 18 51 2 2 100 42 200 

80–89 år 23 16 53 6 2 100 22 800 

90+ år 19 16 47 17 2 100 8 000 

60+ år 30 18 47 3 2 100 154 100 
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Tabell T14 
Fördelning efter bostadstyp per födelseregion och ålder, 2020. Procent 

Födelse-
region 
  Ålder 

Fler-
bostads-

hus 
hyres-

rätt 

Fler-
bostads-

hus 
bostads-

rätt 

Småhus Special-
bostad 

för 
äldre 

Övriga 
+ 

uppgift 
saknas 

Summa Antal 
personer 

Född i Sverige       

  60–69 år 17 17 63 1 3 100 905 900 

  70–79 år 17 19 59 1 3 100 879 900 

  80–89 år 22 23 46 6 4 100 386 700 

  90+ år 22 21 30 20 7 100 88 400 

  60+ år 18 19 57 3 3 100 2 261 000 

Född utomlands       

  60–69 år 39 22 35 1 4 100 200 000 

  70–79 år 34 24 37 2 3 100 127 700 

  80–89 år 32 26 33 6 4 100 57 700 

  90+ år 28 25 24 17 6 100 10 900 

60+ år 36 23 35 2 3 100 396 300 
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Kapitel 4 Livslängd och hälsa 
 

Tabell T15 
Återstående medellivslängd vid 60 års ålder för kvinnor och män i olika grupper, 2019–
2020 

 Kvinnor Män 

Födelseregion   

Född i Sverige 26,2 23,5 

Utrikes född 25,9 22,9 

Utbildningsnivå   

Förgymnasial 24,4 22,2 

Gymnasial 26,1 23,4 

Eftergymnasial 28,1 25,5 

Hushållsställning   

Ensamstående 24,9 20,3 

Sammanboende 27,7 25,3 

Övrig person 23,7 21,5 

Civilstånd   

Ogift 24,0 20,5 

Gift 27,5 25,2 

Skild 24,9 21,5 

Änka/änkling 25,7 22,7 

Samtliga 26,2 23,4 

 

Tabell T16  
Återstående medellivslängd vid 60 års ålder efter kön, civilstånd och samlevnadsform, 
2019–2020 

Civilstånd Kvinnor Män 

Bor med partner Bor inte med 
partner 

Bor med partner Bor inte med 
partner 

Ogift 25,3 23,5 23,7 19,4 

Gift 27,9 23,9 25,5 21,5 

Skild 26,5 24,6 24,5 20,4 

Änka/änkling 26,9 25,5 24,5 22,5 
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Kapitel 5 Inkomster och förvärvsarbete 
 

Tabell T17 
Medianinkomst per månad efter kön, ålder och inkomstgrupp, 2020 

Inkomstgrupp Kvinnor Män Totalt 
60+ år 

60–69 år 70–79 år 80–89 år 90+ år 60–69 år 70–79 år 80–89 år 90+ år 

Kvartil 1 (lägst) 12 500 13 000 13 200 13 700 12 100 13 300 13 600 13 900 13 000 

Kvartil 2 18 200 17 700 17 500 17 500 18 300 18 400 18 500 18 100 18 000 

Kvartil 3 26 600 24 800 23 900 24 100 27 300 24 900 23 900 23 900 25 600 

Kvartil 4 (högst) 42 100 44 800 49 000 55 800 45 700 46 800 45 300 46 700 44 700 

Totalt 25 600 16 800 16 200 16 000 32 400 22 000 20 400 19 200 21 100 

Antal personer 548 700 518 200 253 000 68 800 543 400 484 900 189 900 30 100 2 636 900 

Medianinkomsten är brutto, inkomster före skatt, och avrundas till 100-tal kronor. 

 

Tabell T18 
Medianinkomst per månad efter kön, civilstånd och ålder, 2020 

Ålder Kvinnor Män 

Ogift Gift Skild Änka Ogift Gift Skild Änkling 

60–69 år 25 600 25 600 25 700 26 200 27 700 35 300 29 600 34 200 

70–79 år 17 300 15 600 17 100 17 800 19 100 23 200 20 500 22 900 

80–89 år 16 700 13 400 16 500 17 100 17 900 20 600 19 800 21 100 

90+ år 16 300 11 400 15 800 16 400 16 200 19 100 18 700 19 900 

60+ år 20 300 18 400 18 400 17 400 22 500 26 600 22 900 22 100 

Antal personer 165 900 636 600 282 600 303 600 207 100 730 400 217 000 93 600 

Medianinkomsten är brutto, inkomster före skatt, och avrundas till 100-tal kronor. 

 

Tabell T19 
Medianinkomst per månad efter kön, utbildningsnivå och ålder, 2020 

Ålder Kvinnor Män 

Uppgift 
saknas 

För-
gymnasial 
utbildning 

Gymnasial 
utbildning 

Efter-
gymnasial 
utbildning 

Uppgift 
saknas 

För-
gymnasial 
utbildning 

Gymnasial 
utbildning 

Efter-
gymnasial 
utbildning 

60–69 år 12 000 18 000 23 800 33 000 15 000 27 300 30 600 42 200 

70–79 år 11 000 15 000 16 100 21 300 12 700 19 500 21 400 30 300 

80–89 år 11 800 15 200 16 100 19 900 12 200 18 700 20 600 25 600 

90+ år 13 300 15 200 16 700 21 800 13 600 17 300 20 200 25 300 

60+ år 11 600 15 500 17 700 25 200 13 600 20 200 24 400 35 000 

Antal personer 15 000 349 200 597 000 427 400 11 200 346 200 536 300 354 700 

Medianinkomsten är brutto, inkomster före skatt, och avrundas till 100-tal kronor. 
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Tabell T20 
Medianinkomst per månad efter kön, antal barn och ålder, 2020 

Ålder Kvinnor Män 

0 barn 1 barn 2 barn 3 barn 4+ barn 0 barn 1 barn 2 barn 3 barn 4+ barn 

60–69 år 23 400 24 900 26 900 26 200 22 400 26 300 31 000 35 300 34 900 30 100 

70–79 år 16 900 17 100 16 900 16 500 15 700 19 600 21 500 23 200 22 900 20 700 

80–89 år 16 200 16 400 16 300 16 100 15 600 18 600 20 100 20 900 20 900 19 600 

90+ år 16 100 16 100 16 200 16 000 15 400 17 400 18 900 19 900 19 900 18 600 

60+ år 18 100 18 100 18 700 18 300 16 700 21 400 23 400 26 500 26 600 23 100 

Antal personer 181 000 213 700 575 500 296 600 121 800 215 700 179 000 480 200 253 600 119 800 

Medianinkomsten är brutto, inkomster före skatt, och avrundas till 100-tal kronor. 

 

Tabell T21  
Medianinkomst per månad efter kön, födelseregion och ålder, 2020  

Ålder Kvinnor Män 

Född i  
Sverige 

Utrikes  
född 

Född i 
Sverige 

Utrikes  
född 

60–69 år 26 800 19 400 34 100 22 600 

70–79 år 17 000 15 400 22 600 17 600 

80–89 år 16 200 15 700 20 500 19 100 

90+ år 16 100 15 500 19 300 18 700 

60+ år 18 600 16 500 25 700 19 400 

Antal personer 1 181 100 207 500 1 073 100 175 200 

Medianinkomsten är brutto, inkomster före skatt, och avrundas till 100-tal kronor. Antal personer är 
avrundade till 100-tal. 
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Kapitel 6 Förändringar 
 

Tabell T22 
Andel som bor i en annan bostad 2020 än 2015 efter kön per ålder, födelseregion och 
utbildningsnivå. Procent 

Ålder Födelseregion Utbildningsnivå Andel som 2020 bor i en 
annan bostad än 2015 

Kvinnor Män 

60–69 år Född i Sverige Förgymnasial 18 17 
  

Gymnasial 18 17 
  

Eftergymnasial 19 18 
 

Utrikes född Förgymnasial 23 27 
  

Gymnasial 21 24 
  

Eftergymnasial 22 24 

60–69 år totalt 19 19 

70–79 år Född i Sverige Förgymnasial 15 14 
  

Gymnasial 16 14 
  

Eftergymnasial 14 14 
 

Utrikes född Förgymnasial 16 18 
  

Gymnasial 16 16 
  

Eftergymnasial 16 17 

70–79 år totalt 15 14 

80–89 år Född i Sverige Förgymnasial 18 16 
  

Gymnasial 19 16 
  

Eftergymnasial 16 14 
 

Utrikes född Förgymnasial 18 16 
  

Gymnasial 18 15 
  

Eftergymnasial 15 13 

80–89 år totalt 
 

18 15 

90+ Född i Sverige Förgymnasial 29 23 
  

Gymnasial 28 21 
  

Eftergymnasial 24 18 
 

Utrikes född Förgymnasial 26 21 
  

Gymnasial 25 20 
  

Eftergymnasial 21 15 

90+ totalt 28 22 
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Kapitel 7 Deltagande i samhällslivet 
 

Tabell T23 
Valdeltagande i riksdagsvalet 2018 efter antal barn, samlevnadsform och ålder för 
kvinnor. Procent 

Antal 
barn 

Bor med partner Bor utan partner 

60–69 år 70–79 år 80–89 år 90+ år 60–69 år 70–79 år 80–89 år 90+ år 

0 91 90 81 64 84 81 66 50 

1 93 93 84 68 87 86 73 56 

2 96 95 88 73 90 89 77 61 

3 96 95 88 73 89 87 77 62 

4+ 91 91 84 74 84 82 73 62 

 

Tabell T24 
Valdeltagande i riksdagsvalet 2018 efter antal barn, samlevnadsform och ålder för män. 
Procent 

Antal 
barn 

Bor med partner Bor utan partner 

60–69 år 70–79 år 80–89 år 90+ år 60–69 år 70–79 år 80–89 år 90+ år 

0 92 92 84 71 80 80 70 60 

1 93 94 87 75 83 85 78 69 

2 95 95 91 80 87 87 81 72 

3 95 95 90 80 85 86 81 74 

4+ 91 92 87 78 81 81 75 69 
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SCB beskriver Sverige 
Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, 
debatt och forskning. Vi gör det på uppdrag av regeringen, myndigheter, 
forskare och näringsliv. Vår statistik bidrar till en faktabaserad 
samhällsdebatt och väl underbyggda beslut. 


