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Förord 

År 2011 infördes folkbokföring på och det har möjliggjort för SCB att 

publicerad registerbaserad statistik om hushåll. SCB:s första publicering 

skedde i december 2013 avseende 31/12 2012. Statistiken har därefter 

utvecklats och nu finns statistik avseende 2011–2018. Sedan dess har 

kvaliteten förbättrats och 2016 reviderades statistiken för personer som 

inte är folkbokförda på lägenhet. 

Föreliggande rapport är den första rapport SCB publicerar som beskriver 

individernas boende i olika hushållstyper och hur individer byter 

hushållsställning mellan två år, till exempel att vara ensamboende till 

att bo med en partner. 

Rapporten har tagits fram av Lena Lundkvist och synpunkter har 

lämnats av Örjan Hemström, Andreas Raneke och Tomas Johansson, 

samtliga på avdelningen för Befolkning och Välfärd. 
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Avdelningschef 
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Enhetschef 
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Sammanfattning  

Antal boende med olika hushållsställning efter ålder, genomsnitt 2015–2017. Kvinnor 
och män 

Number of residents with different household status, by age, average 2015–2017. Women and 
men 

 Kvinnor  Män 

 

1,7 miljoner bor helt ensamma i hushållet, det är 22 procent av 

befolkningen över 18 år. I åldrarna under 60 år är det fler män än 

kvinnor som bor ensamma. Det beror på att det finns fler män än 

kvinnor i de åldrarna. I de äldre åldrarna är det fler kvinnor än män som 

bor ensamma, vilket beror på att det är fler kvinnor i dessa åldrar 

eftersom kvinnor lever längre än män. Det är vanligare att utrikes födda 

är ensamboende än att Sverigefödda är det. Det är också vanligare att 

män med kort utbildning är ensamboende än att män med längre 

utbildning är det. 

85 procent av de som bor ensamma gör det också året efter. I åldrarna 

under 30 år är drygt 70 procent av de ensamboende männen och knappt 

70 procent av de ensamboende kvinnorna kvar som ensamboende året 

efter. Andelen ökar med stigande ålder och vid 60 års ålder förblir över 

90 procent ensamboende året efter. Ungefär 6 procent av de som bor 

ensamma bor med en partner året efter, det är vanligast i åldrarna 25–

30 år. Det är vanligare att skilda, änkor och änklingar flyttar ihop med 

en partner än att ogifta gör det. Det är också vanligare att ensamboende 

med gymnasieutbildning eller eftergymnasial utbildning flyttar ihop 

med en partner än att de med förgymnasial utbildning gör det. 

Ungefär 4,6 miljoner personer i Sverige bor med en partner. Det är 

nästan 60 procent av befolkningen över 18 år och således det vanligaste. 
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Hälften av dem har också minst ett barn i hushållet. I vilka 

hushållstyper man bor förändras med ålder. Yngre och äldre är i större 

utsträckning sammanboende utan barn. I åldrarna 20 till 26 år och i 

åldrarna över 55 år är det vanligast att man bor bara med sin partner 

och inte har några barn i hushållet. 

Av de som bor med en partner så bor 94 procent med samma partner 

året efter. De som inte bor tillsammans med samma partner året efter är 

framförallt yngre, där separationer är vanligare och äldre ,där det oftast 

är partners dödsfall som upplöser parförhållandet. 

Det är lite vanligare att både kvinnor och män med gymnasial eller 

eftergymnasial utbildning fortsatt bor med samma partner än personer 

med förgymnasial utbildning, särskilt i åldrarna under 50 år. 

Nästan 1,5 miljoner bor varken helt ensamma eller med en partner. Det 

är 18 procent av befolkningen över 18 år.  

Närmare hälften av dessa, 650 000, bor med minst en förälder, det är 

mycket vanligt i de yngre åldrarna. Av 18–24-åringarna bor hälften av 

kvinnorna och nästan 60 procent av männen med minst en förälder. I 

äldre åldrar är det lägre andelar, men det är i alla åldrar vanligare bland 

männen än bland kvinnorna. 

400 000 är en ensamstående förälder. Det är vanligare att kvinnor är 

ensamstående föräldrar än att män är det. Det gäller i alla åldrar och 

oberoende av utbildningsnivå, födelseland eller civilstånd. 

Det är nästan 500 000 som inte bor ensamma och inte heller med 

partner, barn eller föräldrar. Här återfinns till exempel personer som 

bor med syskon eller kompisar. I denna grupp finns också personer som 

är inneboende eller har inneboende. Här kan finnas par som inte 

klassificeras som par i statistiken, det är samkönade par eller olikkönade 

par med en åldersskillnad på mer än 15 år. 
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Inledning 

Från år 2011 sker folkbokföring på lägenhet, vilket gör det möjligt att 

producera registerbaserad statistik över bostadshushåll. Det innebär att 

det är möjligt att identifiera personer som bor i samma hushåll och 

varken är gifta eller har gemensamma barn. Det här är den första 

demografiska rapport som utgår från denna statistik. 

Det finns två centrala begrepp i statistiken om hushåll, hushållstyp 

som beskriver hushållet och hushållsställning som beskriver de indivi-

der som bor i hushållet. 

Denna rapport beskriver individer som bor i olika hushåll och hur de 

byter mellan olika typer av hushåll men också mellan olika hushålls-

ställningar. 

I SCB:s statistik om hushåll delas befolkningen in i fem grupper efter 

deras hushållsställning. 

De fem grupperna är: 

 Ensamboende 

 Person i ett par 

 Ensamstående förälder 

 Barn  

 Övrig person 

Barn och övriga personer delas in i tre åldersklasser: 0-17 år, 18-24 år 

och äldre än 24 år. Notera att om man bor med en förälder, och inte 

själv har en partner eller barn, så klassificeras man som ett barn oavsett 

ålder. I denna rapport fokuseras på personer 18 år och äldre, så yngre 

barn är inte med. 

De hushåll de bor i delas i statistiken in i sex grupper: 

 Ensamstående utan barn 

 Ensamstående med barn 

 Sammanboende med barn 

 Sammanboende utan barn 

 Övriga hushåll utan barn 

 Övriga hushåll med barn 

Hushåll med barn delas dessutom in i två grupper, med barn över eller 

under 24 år. 

I denna rapport fokuseras på vuxna personer som är ensamboende eller 

som är i ett parförhållande. Det sista avsnittet handlar om vuxna som 

varken är i ett parförhållande eller ensamboende. Det är en brokig grupp 
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och hit hör till exempel ensamstående föräldrar, vuxna barn som bor 

hemma, personer som bor med kompisar eller är inneboende.  

Ett syfte med denna rapport är att beskriva de som bor ensamma, de 

som bor med en partner och de som bor varken bor ensamma eller med 

en partner. De olika bakgrundsvariablerna är till exempel kön, ålder, 

utbildning och kommungrupp. De flesta bor ensamma eller med en 

partner, men hur bor de som inte gör det? 

Ett annat syfte med rapporter är att beskriva hur individerna byter mel-

lan de olika grupperna från ett år till ett annat. Vilka flyttar ihop med en 

partner? Vilka lämnar sin partner?  

Folkbokföring på lägenhet skapar en möjlighet att göra framskrivningar 

över det framtida antalet hushåll i olika storlekar. Det här är den första 

rapport från SCB som beskriver hur olika grupper byter från att vara till 

exempel ensamboende till samboende och underlaget kan användas 

som ett första underlag för att undersöka om dessa flöden kan användas 

i ett eventuellt framtida arbete med hushållsframskrivningar. 

De resultat som presenteras är antingen befolkningen efter hushålls-

ställning som ett genomsnitt för åren 2015–2017 eller flöden mellan 

hushållsställningar som ett genomsnitt mellan flödena 2015–2016, 

2016–2017 och 2017–2018. 
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Bor ensam 

Knappt 40 procent av alla hushåll i Sverige är ett ensamhushåll och 

drygt 22 procent av befolkningen över 17 år bor utan någon annan i 

hushållet. Det motsvarar knappt 1,8 miljoner personer. I det här 

avsnittet redovisas dels vilka som bor ensamma och dels vilka som 

fortsätter att bo ensamma året efter och vilka som inte bor ensamma 

året efter. 

Diagram 1 

Antal ensamboende efter ålder, genomsnitt 2015–2017. Kvinnor och män. 

Number of people living alone by age, average 2015–2017. Women and men. 

  

Det är vanligast att bo ensam i de äldsta åldrarna. Bland de som är 80 år 

och äldre bor över hälften ensamma. Det är vanligare bland äldre 

kvinnor än bland äldre män, en effekt av att mannen oftast är äldre än 

kvinnan i ett parförhållande och att kvinnor lever längre än män. Av de 

ensamboende kvinnorna över 80 år är 76 procent änkor, och av männen 

är 59 procent änklingar. 

I de allra yngsta åldrarna, 18–20 år är det ungefär lika vanligt att bo 

ensam för både kvinnor och män. I åldrarna mellan 21 och 59 år är det 

en större andel män än kvinnor som bor ensamma och i åldrarna 60 år 

och äldre är det en högre andel kvinnor än män som bor ensamma. En 

förklaring är att det finns fler män än kvinnor i åldrarna under 60 år och 

fler kvinnor än män i äldre åldrar. I mellanåldrarna är det också 

vanligare att kvinnor är ensamstående föräldrar än att män är det. 
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Tabell 1 
Antal och andel (procent) ensamboende efter ålder, genomsnitt 2015–2017. Kvinnor och 
män 

Number and share (percent) living alone by age, average 2015–2017. Women and men  

Åldersklass Antal ensamboende Andel av befolkningen 

 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

18–24 år 65 500 79 200 144 700 15,9 17,9 17,0 

25–39 år 135 700 231 900 367 700 14,2 23,0 18,7 

40–64 år 237 900 312 400 550 300 15,4 19,8 17,7 

65–79 år 264 600 167 100 431 700 35,1 23,4 29,4 

80 år och äldre 208 800 69 600 278 400 67,4 35,3 54,9 

Totalt 912 500 860 400 1 772 800 23,0 21,8 22,4 

 

23 procent av kvinnorna och 22 procent av männen är ensamboende, 

men när man kontrollerar för att det är olika åldersfördelning för 

kvinnor och män så är det ingen skillnad mellan män och kvinnor. 

Det är vanligare att bo ensam för Sverigefödda än för utrikes födda. Av 

de Sverigefödda bor 23 procent ensamma och av de utrikes födda 18 

procent. En del av skillnaderna förklaras av att det är olika ålders-

struktur på inrikes och utrikes födda. Men även när man tar hänsyn till 

åldersskillnader bor män och kvinnor födda i Sverige i större ut-

sträckning ensamma än de som är födda utomlands.  

I tabellen nedan redovisas dels andelen ensamboende, dels den ålders-

standardiserade andelen ensamboende i olika grupper. 

Tabell 2 

Andel och åldersstandardiserad andel ensamboende i olika grupper, genomsnitt 2015-
2017, 18 år och äldre. Kvinnor och män. Procent 

Share and standardized share living alone in different groups, average 2015–2017, age 18+. 
Women and men. Percent 

 
 Andel  

Åldersstandardiserad 
andel 

 Kvinnor Män Totalt  Kvinnor Män Totalt 

Födda i Sverige 24,3 22,5 23,4  23,5 22,4 23,0 

Utrikes födda 17,5 19,1 18,3  21,3 19,5 20,4 

        

Ogift 25,5 32,0 29,1  38,5 41,0 39,9 

Skild 45,2 44,1 44,7  39,5 38,9 38,8 

Änka/änkling 80,5 75,3 79,3  43,4 40,6 43,3 

        

Förgymnasial utbildning 33,3 24,1 28,5  22,4 23,7 23,4 

Gymnasial utbildning 22,1 21,8 21,9  22,3 21,8 21,8 

Eftergymnasial utbildning 19,1 20,2 19,6  22,2 19,2 20,0 

        

Storstäder och storstadsnära kommuner 22,3 20,5 21,4  24,0 20,8 22,4 

Större städer och kommuner nära större 
stad 

23,3 22,3 22,8  23,0 22,2 22,6 

Mindre städer/tätorter och landsbygds-
kommuner 

23,3  23,0 23,1  21,4 22,7 22,1 

 



 

11 SCB – Ensam, med partner eller kompisboende Vad säger hushållsregistret? 
 

För personer med olika utbildningsnivå är det liknande skillnader. En 

tredjedel av kvinnorna med förgymnasial utbildning bor ensamma och 

var femte kvinna med eftergymnasial utbildning gör det. En förklaring 

är att utbildningsnivån är lägre i äldre åldrar och i dessa åldrar är det 

också fler ensamboende. När man kontrollerar för ålder är det inte 

någon skillnad mellan andelen ensamboende kvinnor med olika utbild-

ningsnivå. För männen kvarstår en skillnad efter att man kontrollerat 

för åldersskillnader i grupperna, med den är mindre. Män med kort 

utbildning är i högre grad ensamboende än män med längre utbildning 

oavsett ålder. 

För kvinnor är det relativt liten skillnad, 1 procentenhet, i andelen 

ensamboende i olika kommungrupper, med lägst andel ensamboende i 

storstäder och storstadsnära kommuner. När man kontrollerar för att 

det är olika åldersfördelningen i de olika kommungrupperna blir skill-

naderna större och resultatet omvänt. Högst andel ensamboende 

kvinnor återfinns då i storstäder och storstadsnära kommuner. Bland 

männen är det en något större skillnad 2,5 procentenheter, med lägst 

andel ensamboende i storstäder och storstadsnära kommuner och högst 

andel i mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner. När man 

kontrollerar för ålder består mönstret men skillnaderna blir mindre. Det 

betyder att en del av skillnaden, men inte hela skillnaden, mellan 

andelen ensamboende förklaras av de olika åldersfördelningarna i 

storstäder och mindre städer. 

Kvar som ensamboende året efter 
Ungefär 85 procent av de som bor ensamma gör det också året efter. Det 

är lite vanligare att kvinnor förblir ensamboende än att män blir det. Att 

förbli ensamboende är vanligare ju äldre man är. I åldrarna under 30 år 

är drygt 70 procent av de ensamboende männen och knappt 70 procent 

av de ensamboende kvinnorna kvar som ensamboende året efter. 

Andelen ökar med stigande ålder och vid 60 års ålder förblir över 90 

procent ensamboende.  

Att andelen som förblir ensamboende är lägre i de äldre åldrarna 

förklaras av att allt fler avlider. Vid 60 års ålder avlider en procent av de 

ensamboende männen och drygt en halv procent av de ensamboende 

kvinnorna. Andelen som avlider ökar med åldern och vid 80 års ålder är 

det drygt 7 procent av männen och 4 procent av kvinnorna som avlider.  

Om man bortser från de som avlider eller utvandrar är 88 procent kvar 

som ensamboende, 90 procent av kvinnorna och 86 procent av männen. 

 
86 procent förblir ensam-

boende. 
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Diagram 2 
Andel av de ensamboende 2015–2017 som är kvar som ensamboende året efter. Efter 
ålder och kön.  

Share of those living alone 2015–2017 and still living alone one year later, by age and sex. 
Percent 

 
Både kvinnor och män som är ogifta är i större utsträckning kvar som 

ensamboende än de som är skilda änkor eller änklingar. Det finns ett 

mindre antal som är gifta och ensamboende, de är i minst utsträckning 

kvar som ensamboende året efter. 

För män i åldrarna över 50 år och för kvinnor över 40 år är det små skill-

nader mellan olika utbildningsnivåer. I åldrarna under dessa är det 

vanligare att gymnasieutbildade män förblir ensamboende än män med 

högre eller lägre utbildning. I åldrarna under 35 år är det i minst ut-

sträckning eftergymnasialt utbildade som förblir ensamboende och i 

åldrarna mellan 35 år och 50 år är det förgymnasialt utbildade som i 

lägst utsträckning förblir ensamboende. För kvinnor är det delvis ett 

annat mönster. Eftergymnasialt utbildade kvinnor är i lägst utsträck-

ning kvar som ensamboende i alla åldrar under 40 år. 

I alla åldrar och för båda könen gäller att födda i Sverige i större ut-

sträckning är kvar som ensamboende än födda utomlands. 

Inte kvar som ensamboende året efter 
Ungefär en sjättedel av de ensamboende är inte det året efter. Av de 

som inte längre bor ensamma är det vanligast att året efter bo med en 

partner. Det är inte helt ovanligt att bo tillsammans med andra, med det 

menas att man bor tillsammans med personer som man varken är 

partner, barn eller förälder till. Att året efter bo tillsammans med sina 

föräldrar är vanligare i yngre åldrar och att man avlidit är vanligare i 

äldre åldrar.  
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Diagram 3 
Antal ej ensamboende året efter i olika boendeformer efter ålder genomsnitt 2016–2018. 

Number not living alone one year later in different types of households by age, average 2016–
2018. 

 

Bor med en partner 
Av de ensamboende så bor 6,9 procent av männen och 4,8 procent av 

kvinnorna med en partner året efter. Det är vanligast att gå från ensam-

boende till att bo med en partner för kvinnor i 23–28 års ålder och för 

män i 25–30 års ålder. Det är också vanligare för kvinnor än för män i 

åldrarna under 35 år och tvärtom i äldre åldrar, men det är en mycket 

liten skillnad i åldrarna runt 50 år. Allra vanligast är det för 25-åriga 

kvinnor, nästan var femte ensamboende kvinna i denna ålder bor med 

en partner året efter. 

Det är vanligare att skilda, änkor och änklingar flyttar ihop med en 

partner än att ogifta gör det. Det är också vanligare att ensamboende 

med gymnasieutbildning eller eftergymnasial utbildning flyttar ihop 

med en partner är att de med förgymnasial utbildning gör det. 

För kvinnor under 30 år är det ett tydligt mönster där ensamboende 

kvinnor i mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner blir sam-

manboende i högre grad än kvinnor som bor i större städer. De i sin tur 

blir sammanboende i högre grad än kvinnor i storstäder eller i storstads-

nära kommuner. 

För män är det ingen större skillnad mellan boende i olika kommun-

typer i åldrarna under 30 år. Däremot i åldrarna 30–40 år är det van-

ligare att ensamboende män i storstäder och storstadsnära kommuner 

blir sammanboende än ensamboende män i de andra kommuntyperna. 
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Diagram.4 
Andel av de ensamboende 2015–2017 som bor med en partner året efter. Efter ålder och 
kön.  

Share of those living alone 2015–2017 who live with a partner one year later, by age and sex. 
Percent 

 

Män födda i Sverige bildar par i yngre åldrar än män födda utomlands. 

Den vanligaste åldern för en ensamboende man född i Sverige att flytta 

ihop med en partner är 28 år, för utrikes födda män är den vanligaste 

åldern 32 år. För kvinnor återfinns inte samma skillnad, här är de 

vanligaste åldrarna 25 respektive 26 år.  

Av de som bor med en partner året efter bor de allra flesta, 75 procent, i 

ett hushåll med ett sammanboende par utan barn. Knappt 20 procent 

bor i ett hushåll med två vuxna och ett eller flera barn och sex procent 

bor med sin partner och minst en annan vuxen i hushållet. Det är van-

ligare att personer födda utanför Europa bor i större hushåll med sin 

partner. Av de som flyttar ihop med sin partner så bor 79 procent av de 

födda i Sverige bara med sin partner och mindre än 3 procent bor i ett 

hushåll med fler än fyra personer. Av de födda utanför Europa bor lite 

mer än hälften bara med sin partner och nästan 15 procent i ett hushåll 

med fler än fyra personer.  

Knappt hälften har bildat par med någon som också var ensamboende 

innan och drygt hälften med någon som antingen inte bodde ensam 

eller inte bodde i Sverige året innan. 
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Bor tillsammans med andra 
Att bo tillsammans med andra är att man bor med någon eller några 

som inte är ens partner, barn eller föräldrar. Det kan till exempel vara 

syskon eller två kompisar av samma kön som bor tillsammans. Det kan 

vara att man blivit eller har fått en inneboende. Det kan också vara ett 

hushåll med fler än två vuxna, i registren går det då inte att avgöra om 

det är tre kompisar eller ett par med en inneboende. 4,4 procent av de 

ensamboende männen och 3,0 procent av de ensamboende kvinnorna 

bor i ett sådant hushåll året efter. 

Det är framförallt ensamboende i yngre åldrar som bor tillsammans med 

andra året efter. Det är i alla åldrar vanligare för män än för kvinnor. 

Diagram 5 
Andel av de ensamboende 2015–2017 som bor tillsammans med andra året efter. Efter 

ålder och kön. 

Share of those living alone 2015–2017 who live with someone else, neither a partner, a child 
nor parent, one year later, by age and sex. Percent 

 

Det är vanligare att ensamboende i storstäder och storstadsnära 

kommuner bor tillsammans med andra året efter än att boende i andra 

kommungrupper gör det. Det är också vanligare att utrikes födda bor 

tillsammans med andra än att ensamboende födda i Sverige börjar bo 

tillsammans med andra. 

I alla åldrar är det vanligast att man året efter bor i ett hushåll med två 

personer. Det kan vara två personer av samma kön som bor till-

sammans, eller två personer av olika kön där åldersskillnaden är för stor 

för att de ska tolkas som ett par1. 

                                                             

1 Om åldersskillnaden är större än femton år tolkas de i hushållsstatistiken inte som ett par 
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Bor med föräldrarna 
Det är ovanligt att ensamboende flyttar ihop med sina föräldrar. Det gör 

1,1 procent av männen och 0,7 procent av kvinnorna. Vanligast är det i 

åldrarna under 25 år och därefter minskar andelen som flyttar från att 

bo ensam till att bo med minst en förälder. Det vanligaste är att barnet 

flyttar till föräldrarna, i enstaka fall är det föräldrarna som flyttar till 

barnet.  

Det är också något vanligare att personer födda i Sverige än att personer 

födda utomlands flyttar till föräldrarna. En förklaring kan vara att 

personer födda i Sverige i större utsträckning än utrikes födda har för-

äldrar i Sverige. 

Ensamstående föräldrar 
Mindre än 1 procent av de ensamboende är ensamstående förälder året 

efter. Det är vanligare för kvinnor än för män. Av de ensamboende 

kvinnorna i åldrarna 35 till 55 år är över 2,5 procent ensamstående 

mammor året efter. För männen är det vanligast i åldrarna 46–55 år, där 

1,5 procent av de ensamboende männen bor med barn året efter. 

Det är framförallt vuxna barn som flyttar till en förälder, hälften av 

barnen är 18 år eller äldre. 16 procent av barnen är födda under året. De 

resterande, en tredjedel av barnen, är mellan 1 och 17 år och man kan 

tänka sig att det är barn med separerade föräldrar som bytt boförälder. 

Utvandrat eller avlidit 
2,2 procent av de ensamboende männen och 3,3 procent av de ensam-

boende kvinnorna har avlidit. Många ensamboende är äldre och dess-

utom är dödligheten högre för ensamboende än för sammanboende. Vid 

60 års ålder avlider en procent av de ensamboende männen och drygt en 

halv procent av de ensamboende kvinnorna. Andelen som avlider ökar 

med åldern och vid 80 års ålder är det drygt 7 procent av männen och 4 

procent av kvinnorna som avlider. 

Det är vanligare att utrikes födda utvandrar än att inrikes födda gör det. 

1,8 procent av de utrikes födda ensamboende männen och 1,3 procent 

av de utrikes födda ensamboende kvinnorna har utvandrat. Av de 

ensamboende kvinnorna och männen födda i Sverige har omkring 0,1 

procent utvandrat.  

1 procent bor med föräldrar. 

  
 

1 procent är ensamstående 
förälder 

 
3 procent har utvandrat eller av-

lidit 
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Bor med partner 

4,6 miljoner eller 59 procent av befolkningen över 18 år bor tillsammans 

med en partner, hälften av dem har också barn i hushållet. Det finns 

också personer som, förutom partnern, har ytterligare minst en vuxen i 

hushållet, 8 procent av de sammanboende har det. I det här avsnittet 

redovisas dels vilka som bor tillsammans med en partner och dels vilka 

som bor, eller inte bor, med samma partner året efter. 

I SCB:s hushållsstatistik betraktas alla som bor i samma bostad och är 

gifta eller har gemensamma barn som ett par. Dessutom betraktas två 

personer av olika kön som bor i samma lägenhet som ett par om ålders-

skillnaden är mindre än femton år. Det här medför att två personer av 

olika kön som kompisbor redovisas som ett par och ett samkönat par 

som inte är gifta eller har ett gemensamt barn registreras som kompisar. 

Om det bor fler än två personer i en bostad och det inte går att avgöra, 

genom äktenskap eller gemensamma barn, vem som är partner till vem 

så är alla så kallade övriga personer.  

Diagram 6 

Antal boende med en partner efter ålder, genomsnitt 2015–2017. Kvinnor och män. 

Number of people living with a partner by age, average 2015–2017.Women and men. 

 

Det är något fler kvinnor än män som bor med en partner. Av alla par-

relationer är 2 313 000 par med en man och en kvinna, 6 500 är par med 

två kvinnor och 4 600 är par med två män. I olikkönade par är mannen 

oftast ett eller två år äldre än kvinnan, särskilt bland äldre. I yngre par 

är åldersskillnaden något mindre. 

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

18 28 38 48 58 68 78 88 98

Ålder

Antal

Män

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

18 28 38 48 58 68 78 88 98

Ålder

Antal

Kvinnor



 

SCB – Ensam, med partner eller kompisboende Vad säger hushållsregistret? 18 
 

Tabell.3 
Antal och andel (procent) som bor med en partner efter ålder, genomsnitt 2015–2017. 
Kvinnor och män. 

Number and share (percent) living with a partner by age, average 2915–2017. Women and 
men. 

Åldersklass Antal sammanboende Andel av befolkningen 

 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

18–24 år 92 400 52 600 145 000 22,5 11,9 17,0 

25–39 år 633 100 551 500 1 184 600 66,0 54,6 60,2 

40–64 år 1 068 000 1 081 200 2 149 300 69,3 68,6 69,0 

65–79 år 451 700 513 600 965 300 59,8 71,8 65,7 

80 år och äldre 74 100 118 600 192 600 23,9 60,1 38,0 

Totalt 2 319 300 2 317 400 4 636 700 58,4 58,8 58,6 

 

I åldrarna 26 till 77 år bor över hälften av kvinnorna med en partner och 

i åldrarna 30 till 89 år bor över hälften av männen med en partner. 75 

procent av de 38-åriga kvinnorna och 73 procent av de 73-åriga männen 

bor med en partner. Det är de åldrar där högst andel kvinnor respektive 

män bor med en partner. Lägst andel som bor med en partner återfinns i 

de yngsta och äldsta åldrarna, men också i 55-års åldern är det en lägre 

andel som bor med en partner än i något äldre och yngre åldrar, något 

somt är särskilt tydligt för männen. Om man jämför med dDiagram.4 ser 

man att ensamboende män i åldrar över 55 år i något större 

utsträckning bildar par än ensamboende kvinnor i dessa åldrar. En 

annan förklaring kan vara att dödligheten är betydligt högre för 

ensamboende än för sammanboende, vilket medför att andelen 

sammanboende i befolkningen ökar i äldre åldrar. Enligt rapporten 

Livslängd och dödlighet i olika sociala grupper2 har gifta kvinnor 3,5 års 

längre återstående livslängd vid 65 års ålder än aldrig gifta kvinnor. För 

männen är det 4 års skillnad i återstående medellivslängd vid 65 års 

ålder mellan gifta och aldrig gifta. 

Tabell 4 
Antal boende med partner i olika hushållstyper, genomsnitt 2015–2017 

Number living with a partner in different types of households, average 2015–2017 

 Två vuxna Tre vuxna 
Fyra eller 

fler vuxna Summa 

Inga barn 2 199 000 75 100 42 400 2 316 500 

Ett barn 752 200 48 300 40 400 841 000 

Två barn 929 500 48 500 42 900 1 021 000 

Tre barn 290 000 21 700 25 400 337 100 

Fyra barn 58 500 7 700 13 800 79 900 

Fem eller fler barn 22 700 4 600 13 800 41 100 

Summa 4 252 000 205 900 178 600 4 636 500 

[Källa] 

                                                             

2 SCB Demografiska rapporter 2016:2 
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2,2 miljoner eller nästan hälften av de som bor med en partner, bor bara 

med partnern och ingen annan i hushållet. Nästan lika många, 2 mil-

joner eller 44 procent, bor med sin partner och ett eller fler barn. Nära 

400 000 har förutom sin partner ytterligare minst en vuxen i hushållet. 

I vilka hushållstyper man bor förändras med ålder, yngre och äldre är i 

större utsträckning sammanboende utan barn. I åldrarna 20 till 26 år 

och i åldrarna över 55 år är det vanligast att man bor bara med sin 

partner. I Diagram 7 kan man se hur de yngre ofta bor tillsammans utan 

barn. Vid 30 års ålder har en fjärdedel av de sammanboende ett barn 

under 18 år och vid 40 års ålder har 40 procent två barn under 18 år. 

Därefter börjar barnen vara äldre än 18 år och vid 48 års ålder har 19 

procent barn både under och 18 år i hushållet. I äldre åldrar är alla barn 

i hushållet över 18 år och vid 54 års ålder bor 28 procent med barn över 

18 år. 

Diagram 7 
Antal boende med en partner efter typ av hushåll och ålder, genomsnitt åren 2015–2017.  

Number living with a partner by type of household and age, average 2015–2017 
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Tabell 5 
Andel och åldersstandardiserad andel som bor med en partner i olika grupper, genom-
snitt 2015–2017, 18 år och äldre. Kvinnor och män. Procent  

Share and age standardized share living with a partner in different groups, average 2015–
2017, age 18+. Women and men. Percent 

 
 Andel  Åldersstandardiserad andel 

 Kvinnor Män Totalt  Kvinnor Män Totalt 

Födda i Sverige 58,4 59,8 59,1  59,2 59,8 59,5 

Utrikes födda 58,1 54,8 56,5  51,8 55,2 53,6 

        

Ogift 40,3 33,6 36,6  38,0 35,3 36,6 

Gift 95,7 94,9 95,3  86,9 83,7 86,0 

Skild 25,4 31,7 28,1  19,0 18,0 19,5 

Änka/änkling 5,5 11,1 6,8  7,8 10,9 9,0 

        

Förgymnasial 
utbildning 

44,5 52,7 48,8  53,6 52,8 52,8 

Gymnasial utbildning 58,1 58,0 58,0  58,2 58,5 58,6 

Eftergymnasial 
utbildning 

65,9 65,9 65,9  60,1 63,5 62,6 

        

Storstäder och stor-
stadsnära kommuner 

55,3 56,8 56,0  54,3 56,9 55,6 

Större städer och 
kommuner nära 
större stad 

59,3 59,7 59,5  59,9 60,1 60,0 

Mindre 
städer/tätorter och 
landsbygds-
kommuner 

61,3 60,4 60,8  62,0 59,6 60,7 

 

95 procent av de som är gifta är också sammanboende. Av de som aldrig 

varit gifta bor 40 procent av kvinnorna och 34 procent av männen med 

en partner. Av de som är skilda bor 20 procent med en partner. Bland 

änkor och änklingar återfinns den lägsta andelen som bor med en 

partner, 5 procent av änkorna och 11 procent av änklingarna bor med en 

partner. Om man kontrollerar för att det är olika åldersfördelningar, till 

exempel är änkor äldre än frånskilda, så är det mindre skillnader mellan 

civilstånden i andelen som bor med en partner, men åldersstrukturen 

förklarar inte hela skillnaden mellan civilstånden. 

Både kvinnor och män med eftergymnasial utbildning bor med en 

partner i större utsträckning än de med högst gymnasial utbildning som 

i större utsträckning bor med en partner än de med enbart förgymnasial 

utbildning. 

Kvinnor och män som inte bor i storstäder och storstadsnära kommuner 

bor i störst utsträckning med en partner. Det är också vanligare att en 

person född i Sverige bor med en partner än att en utrikes född person 

gör det. 
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Nära 95 procent av alla som bor med en partner gör det också året efter. 

Drygt 2 procent bor ensamma året efter, de har antingen separerat från 

sin partner eller så har partnern avlidit. Drygt 1 procent av kvinnorna 

och drygt en halv procent av männen är året efter ensamstående för-

äldrar. De som avlidit är främst i äldre åldrar och de som flyttat hem till 

föräldrarna främst i yngre åldrar. 

Tabell 6 

Procentuell fördelning av hushållsställning året efter för de som bodde med en partner 
2015–2017, 18 år och äldre 

Percentage distribution of household status one year later for those living with a partner 
2015–2017, age 18+ 

 Kvinnor Män Totalt 

Bor med samma partner 94,2 94,2 94,3 

Bor med annan partner 0,5 0,4 0,2 

Ensam 2,2 2,2 2,2 

Ensamstående förälder 1,3 0,6 1,0 

Bor med föräldrar 0,3 0,3 0,3 

Bor tillsammans med andra 0,8 1,0 0,9 

Utvandrat 0,3 0,3 0,3 

Avlidit 0,5 0,9 0,7 

Uppgift saknas 0,0 0,0 0,0 

Summa 100,0 100,0 100,0 

Antal 2 319 200 2 317 300 4 636 500 

 

Bor med samma partner året efter 
Att bo kvar med samma partner året efter är det vanligaste i alla åldrar, 

med undantag för 18-åringarna. Över 95 procent av de sammanboende 

männen i åldern 40 till 76 år och kvinnorna i åldern 37 till 73 år bor kvar 

med samma partner ett år senare. 

I de äldre åldrarna är det dödsfall, antingen sitt eget eller partnerns, 

som är den största anledningen till att man inte längre bor med sin 

partner. Av männen som är 65–79 år och inte bor med samma partner 

året efter så har knappt 5 procent separerat och resten, 95 procent, 

beror på dödsfall. För kvinnor i samma ålder har knappt 10 procent 

separerat och resten, 90 procent, beror på dödsfall. I åldrarna över 80 år 

är det 2 procent av männen som inte bor med samma partner som 

separerat och motsvarande för kvinnor är drygt 4 procent. En separation 

betyder inte alltid att det är en skilsmässa, i äldre åldrar kan den ena 

partnern ha flyttat till någon form av äldreboende. 

 

 
94 procent bor med samma 

partner året efter 
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Diagram 8 
Andel av de sammanboende 2015–2017 som är sammanboende med samma partner 
året efter. Efter ålder och kön  

Share of those living with a partner 2015–2017 who is living with the same partner one year 
later. By age and sex. Percent 

 

Att man bor kvar med samma partner betyder inte att hushållet är oför-

ändrat. I Tabell 7 visas hur hushållet har förändrats för de som bor med 

samma partner. 86 procent av alla bor kvar i samma hushålls-

konstellation3 som tidigare. Allra vanligast är det för de som är två 

vuxna utan barn, där är nästan 95 procent av hushållen oförändrade. 

Det hänger naturligtvis samman med att många här är äldre och barnen 

har redan tidigare lämnat föräldrahemmet. Fyra procent av de 

sammanboende utan barn får (minst) ett barn och i en procent av 

hushållen flyttar det in ytterligare en vuxen. För de som redan bor med 

ett barn så får tio procent av ytterligare ett barn och för tio procent 

flyttar barnet ifrån dem. För de som har två eller fler barn är det tre 

procent som får ytterligare ett barn och något fler, sju respektive nio 

procent som får färre barn i hushållet. 

De som har andra vuxna i hushållet, förutom partnern, är de som i 

minst grad är kvar i ett oförändrat hushåll. Där är det vanligaste att det 

finns färre vuxna. De som här benämns andra vuxna analyseras mer i 

nästa kapitel som handlar om de som varken är ensamboende eller bor 

med en partner. 

                                                             

3 Förutom paret är det inte säkert att det är samma personer i hushållet. 
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Tabell 7 
Förändringar i hushållets sammansättning efter hushållssammansättning året innan. 
Förändringar mellan 2015–2016, 2016–2017 och 2017–2018. Procent 

Changes in household composition by household composition the year before. Changes 
between 2015–2016, 2016–2017 och 2017–2018. Percent 

 Förändring året efter:   

Hushålls- 
samman-
sättning  Lika många vuxna  Fler vuxna  Färre vuxna   

 

Lika 
många 

barn 
Fler 
barn 

Färre 
barn  

Lika 
många 

barn 
Fler 
barn 

Färre 
barn  

Lika 
många 

barn 
Fler 
barn 

Färre 
barn  Antal 

2 vuxna 
utan barn 

94,5 4,1 -  1,0 0,5 -  - - -  2 052 600 

2 vuxna 
1 barn 

76,7 10,5 10,0  1,6 0,9 0,4  - - -  719 800 

2 vuxna 
2 barn 

88,1 3,1 6,5  1,4 0,5 0,3  - - -  896 700 

2 vuxna 
3+ barn 

84,3 3,1 9,2  2,0 0,7 0,6  - - -  356 400 

Fler 
vuxna 
och barn 

45,2 5,8 4,8  4,2 2,3 1,6  18,9 3,7 13,6  240 200 

Fler 
vuxna, 
inga barn 

57,0 5,0 -  3,5 1,8 -  28,0 4,8 -  100 800 

Alla 85,8 5,0 4,0  1,5 0,7 0,3  1,7 0,3 0,7  4 366 300 

 

Det är lite vanligare att både kvinnor och män med gymnasial eller 

eftergymnasial utbildning fortsatt bor med samma partner än personer 

med förgymnasial utbildning, särskilt i åldrarna under 50 år. I de allra 

äldsta åldrarna är det också en skillnad mellan personer med olika ut-

bildningsnivå då män, och särskilt män med eftergymnasial utbildning, 

i högre utsträckning bor kvar med samma partner. Det är en spegling av 

den skillnad som finns i medellivslängd både mellan kvinnor och män 

och mellan personer med olika utbildningsnivå. 

De som är gifta är i högst grad kvar som sammanboende. De ogifta är i 

lägre grad än gifta kvar som sammanboende med samma partner. 

Skillnaden är störst i yngre åldrar men det är en skillnad i alla åldrar. De 

som i minst utsträckning bor kvar med samma partner är skilda, änkor 

och änklingar. I diagrammet nedan saknas änkor och änklingar. De är få 

i yngre åldrar, men mönstret liknar det för skilda. Det här är personer 

som är skilda i början av året när de bor med en partner. De behöver 

alltså inte vara skilda från den partner som de nu slutat bo tillsammans 

med, utan är troligen skilda från en tidigare partner.  
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Diagram 9 
Andel av de sammanboende 2015–2017 som är sammanboende med samma partner 
året efter. Efter ålder och civilstånd. Kvinnor och män  

Share of those cohabiting 2015–2017 and still cohabiting with the same partner one year 
later. By age and civil status. Women and men. Percent 

 

Mönstret att de som separerat tidigare är mer benägna att göra det igen 

återfinns också när man ser på de som är vårdnadshavare till barn. De 

som är vårdnadshavare till barn som är folkbokförda i en annan bostad 

är i lägre grad kvar som sammanboende än de som inte har några barn 

de är vårdnadshavare till, eller de som är vårdnadshavare till barn de bor 

tillsammans med. Ett liknande resultat kan man se i SCB:s barn- och 

familjestatistik. Det är vanligare att barn som bor tillsammans med en 

ursprunglig förälder och en styvförälder är med om en separation än att 

barn som bor tillsammans med båda sina ursprungliga föräldrar är det.  
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Diagram 10 
Andel av de sammanboende 2015–2017 som är sammanboende med samma partner 
året efter. Efter ålder och vårdnadshavare till barn. Kvinnor och män 18-60 år. 

Share of those cohabiting 2015–2017 and still cohabiting with the same partner one year 
later. By age and legal guardians to children. Women and men. Percent 

 

Anm: I gruppen Barn i egen bostad ingår de som är vårdnadshavare endast till barn i egna bostaden och 

de som är vårdnadshavare till barn i både den egna och annan bostad. 

 

Personer födda i Sverige bor i större utsträckning kvar med sin partner 

än personer födda utomlands. Det gäller både kvinnor och män.  

Personer boende i mindre städer och tätorter eller 

landsbygdskommuner bor i större utsträckning kvar med sin partner än 

personer boende i större städer eller i en kommun nära en större stad 

som i sin tur i större utsträckning bor kvar med samma partner än 

personer boende i storstäder eller storstadsnära kommuner. Det gäller 

både kvinnor och män och framförallt i åldrarna under 40 år. 

Kvinnor som har en partner som är mer än två år yngre är i lägre ut-

sträckning kvar i parförhållandet än kvinnor som har en mer jämnårig 

eller äldre partner. Det gäller i alla åldrar utom de allra äldsta där de 

med en äldre partner i minst utsträckning är kvar i parförhållandet. Det 

senare förklaras av att partnerns dödlighet är högre ju äldre den är. 

För män är det ett annat mönster och skillnaden är mindre än för 

kvinnorna. Män som har en partner som är jämnårig, här betyder det att 

åldersskillnaden är max två år, är kvar i parförhållandet i större ut-

sträckning än de som har en äldre eller yngre partner. I de allra äldsta 

åldrarna är det, som för kvinnorna, de med en äldre partner som i minst 

utsträckning lever kvar i parförhållandet. 
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Bor inte med samma partner året efter 
Ungefär 270 000 bor inte med samma partner året efter. I vissa fall beror 

det på att de själva avlidit eller utvandrat. Om man bortser från dessa 

skäl så är det omkring 117 000 kvinnor och 106 000 män som lämnar ett 

parförhållande varje år. 

I många fall beror separationen på att partnern avlidit, för kvinnorna 

gäller det för 15 procent av separationerna och för männen i 8 procent 

av separationerna. I de äldre åldrarna är det partnerns dödsfall som är 

det främsta skälet till att paret inte längre lever tillsammans.  

Diagram 11 
Antal kvinnor som inte bor kvar med sin partner, efter ålder och boendeform året efter, 

genomsnitt 2016–2018.  

Number of women not living with the same partner, by age and type of household the next 
year. Average 2016–2018 
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Diagram 12 
Antal män som inte bor kvar med sin partner, efter ålder och boendeform året efter, 
genomsnitt 2016–2018.  

Number of men not living with the same partner, by age and type of household the next year. 
Average 2016–2018 

 

 

Om man inte bor tillsammans med sin partner är det vanligaste att man 

bor ensam. För män är det vanligast i alla åldrar förutom i de allra 

yngsta och för kvinnor är det vanligast åldrarna under 30 år och över 50 

år. Det är ganska få som bor med en partner i åldrar under 20 år, men 

det är också de åldrar där separationerna är som högst. Då är det absolut 

vanligast att flytta tillbaka till föräldrahemmet. 

Av de som lämnat sin partner och bor kvar i Sverige är 49 procent av 

männen och 44 procent av kvinnorna ensamboende. 

I åldrarna 30–51 år är det vanligare för kvinnor att bli ensamstående 

förälder än att bo helt ensamma, men för män är det även i dessa åldrar 

vanligast att bo ensam. Av de som lämnat sin partner och bor kvar i 

Sverige är 28 procent av kvinnorna och 13 procent av männen 

ensamstående föräldrar. I åldrarna 36 till 47 år blir över hälften av 

kvinnorna ensamstående föräldrar då de lämnat sin partner. 

Att efter en separation bli vad som i statistiken kallas en övrig person, 

det är en person som inte bor ensam, men inte heller med en partner, 

ett barn eller en förälder är vanligast i yngre åldrar och vanligare för 

män än för kvinnor. 
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De som varken bor 
ensamma eller med en 
partner 

Det finns 1,5 miljoner personer i Sverige som är 18 år eller äldre och 

som inte har en partner i hushållet och inte heller är ensamboende. Det 

är till exempel vuxna barn som bor med sina föräldrar och ensam-

stående föräldrar. Här återfinns också personer som i statistiken 

klassificeras som övriga personer, det är personer som är inneboende 

hos andra, personer som har inneboende eller personer som bor till-

sammans som kompisar. I vissa fall kan de vara i ett parförhållande, 

men paret kan inte skapas i registren. Det gäller till exempel om det 

finns mer än ett möjligt par i hushållet, om det är stor åldersskillnad på 

paret eller om det är ett samkönat par som inte är gifta.  

Diagram 13 

Antal som varken bor ensamma eller med partner efter ålder, genomsnitt 2015–2017. 
Kvinnor och män 

Number of people neither living alone or with a partner by age, average 2015–2017. Women 
and men 

 

Det vanligaste är att de bor med föräldrarna. Drygt 650 000 personer 

som är 18 eller äldre bor med minst en av sina föräldrar. Det är 

framförallt personer i de yngre åldrarna. Det finns 372 000 som bor 

tillsammans med sina barn men utan partner och 455 000 bor i någon 

annan typ av hushåll. 
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Bor med föräldrarna 
Att bo med föräldrarna är mycket vanligt i den yngsta åldersklassen. Av 

18–24-åringarna bor hälften av kvinnorna och nästan 60 procent av 

männen med minst en förälder. I äldre åldrar är det lägre andelar, men 

det är i alla åldrar vanligare bland männen än bland kvinnorna. 

Tabell 8 
Antal och andel (procent) 18 år och äldre som bor med minst en förälder efter ålder, 

genomsnitt 2015–2017 

Number and share (percent) age 18+ living with at least one parent by age, average 2015–
2017. 

Åldersklass Antal boende med föräldrarna Andel av befolkningen 

 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

18–24 år 207 200 261 100 468 200 50,4 59,0 54,9 

25–39 år 48 900 95 400 144 300 5,1 9,5 7,3 

40–64 år 7 800 23 600 31 400 0,5 1,5 1,0 

65–79 år 500 900 1 400 0,1 0,1 0,1 

80 år och äldre  0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Totalt 264 300 381 000 645 300 6,7 9,7 8,2 

 

Att bo med föräldrarna kan man göra i nästan alla åldrar, här räknas alla 

som barn oavsett ålder. Men om man själv har en partner eller barn och 

bor med sina föräldrar, är man inte längre klassificerad som ett barn 

utan en partner alternativt ensamstående förälder och inte med i detta 

avsnitt. 

I de yngre åldrarna är det många som lämnar föräldrahemmet. Men i 

äldre åldrar är det fler som fortsätter att bo med föräldrarna. Efter 40 års 

ålder bor omkring 85 procent av männen och 80 procent av kvinnorna 

tillsammans med en förälder även året efter. I åldrarna över 50 år 

minskar andelen som bor kvar något, vilket främst förklaras av för-

äldrarnas dödsfall. 

44 procent av de som inte bor 
med en partner eller ensamma 

bor med en förälder. 
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Diagram 14 
Andel av de som bor med minst en förälder 2015–2017 som bor kvar med föräldern året 
efter. Efter ålder och kön 

Share of those living with at least one parent 2015–2017 and still living with the parent one 
year later. By age and sex. Percent 

 

Att bo med föräldrarna är mycket vanligt i de yngsta åldrarna och näst-

intill omöjligt i åldrarna 65 år och äldre. I åldrarna däremellan, 25–64 år 

är förekommer det även om det inte är vanligt och i tabellen nedan är 

det skillnader mellan olika grupper just i dessa åldrar som beskrivs. I 

dessa åldrar bor 4,6 procent av männen och 2,3 procent av kvinnorna 

med minst en förälder. 

 

En förklaring till att det är en högre andel födda i Sverige än födda 

utomlands som bor med en förälder är att födda i Sverige i större 

utsträckning har föräldrar i Sverige.  

 

Både för kvinnor och män är det personer med förgymnasial utbildning 

som i högst utsträckning bor med föräldrarna. När man tar hänsyn till 

att det är olika åldersfördelningar i de olika utbildningsgrupperna är det 

istället personer med gymnasial utbildning som i högst grad bor med en 

förälder. 

 

Det är små skillnader mellan de olika kommungrupperna, men när man 

tar hänsyn till åldersstrukturen är det en något större skillnad och de i 

mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner bor i högst utsträck-

ning med en förälder. 
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Tabell 9 
Andel och ålderstandardiserad andel boende hos minst en förälder i olika grupper, 
genomsnitt 2015–2017, 25-64 år. Kvinnor och Män. Procent  

Share and age standardized share living with at least one parent in different groups, average 
2015–2017, age 25–-64. Women and men. Percent 

 
 Andel  Åldersstandardiserad andel 

 Kvinnor Män Totalt  Kvinnor Män Totalt 

Födda i Sverige 2,5 5,1 3,9  2,5 5,2 3,9 

Utrikes födda 1,5 2,8 2,1  1,4 2,7 2,1 

        

Ogift 5,5 9,2 7,6  3,6 6,8 5,2 

GIft 0,2 0,3 0,2  0,1 0,5 0,3 

Skild 0,8 1,8 1,2  2,2 3,8 3,0 

Änka/änkling 0,3 0,6 0,4  0,2 0,9 0,6 

        

Förgymnasial 
utbildning 1,9 5,4 4,0 

 
1,7 4,6 3,4 

Gymnasial utbildning 2,3 5,1 3,8  2,3 5,1 3,8 

Eftergymnasial 
utbildning 2,2 3,7 2,9 

 
1,8 2,8 2,2 

        

Storstäder och stor-
stadsnära kommuner 

2,6 4,6 3,6  2,4 4,5 3,4 

Större städer och 
kommuner nära 
större stad 

2,0 4,4 3,2  2,0 4,3 3,2 

Mindre 
städer/tätorter och 
landsbygds-
kommuner 

2,1 5,0 3,6  2,4 5,4 3,9 

 

SCB har tidigare publicerat en rapport om flytten hemifrån4. Där fram-

kommer det bland annat att kvinnor flyttar hemifrån tidigare än män. 

Det beror bland annat på att kvinnor flyttar ihop med en partner ti-

digare än vad män gör och att kvinnor i större utsträckning börjar 

studera vid högskolor och universitet, något som ofta kräver en flytt 

hemifrån. I rapporten framkommer det också att storstadsbor och 

kvinnor och män i storstädernas förorter är de som flyttar hemifrån i 

högst ålder.  

 

  

                                                             

4 Demografiska rapporter 2015:3 På egna ben En beskrivning av ungas flytt från föräldrahemmet. 
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Tabell 10 
Procentuell fördelning av hushållsställning året efter för de som bodde med minst en 
förälder 2015–2017, 18 år och äldre 

Percentage distribution of household status one year later for those living with at least one 
parent 2015–2017, age 18+ 

 Kvinnor Män Totalt 

Bor med förälder 74,2 79,5 77,3 

Ensamboende 10,4 9,5 9,9 

Partner 9,2 6,1 7,4 

Bor tillsammans med andra 4,7 4,0 4,3 

Ensamstående förälder 0,6 0,1 0,3 

Utvandrat 0,9 0,6 0,7 

Avlidit 0,0 0,1 0,1 

Uppgift saknas 0,0 0,1 0,1 

Summa 100,0 100,0 100,0 

Antal 264 300 381 100 651 600 

 

Ensamstående förälder 
Här är man en ensamstående förälder om man bor tillsammans med ett 

barn och utan någon partner. Barnets ålder har ingen betydelse. Om 

barnet har en egen partner, eller ett eget barn i hushållet, så betraktas 

man inte som en ensamstående förälder, då är man i statistiken klassifi-

cerad som en övrig person. 

Tabell 11 

Antal och andel (procent) som är ensamstående förälder efter ålder, genomsnitt 2015–
2017 

Number and share (percent) who is single parent by age, average 2015–2017 

Åldersklass Antal ensamstående föräldrar Andel av befolkningen 

 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

18–24 år 7 300 400 7 600 1,8 0,1 0,9 

25–39 år 79 000 13 600 92 600 8,2 1,3 4,7 

40–64 år 177 200 69 300 246 500 11,5 4,4 7,9 

65–79 år 13 300 8 200 21 500 1,8 1,2 1,5 

80 år och äldre 7 500 2 100 9 600 2,4 1,1 1,9 

Totalt 284 300 93 600 377 900 7,2 2,4 4,8 

 

Det är vanligare att kvinnor är ensamstående föräldrar än att män är 

det. Det gäller i alla åldrar och också i alla de grupper vi tittar på här.  

Ungefär sex procent av kvinnorna över 18 år, födda i Sverige är ensam-

stående föräldrar och 11 procent av de utrikes födda kvinnorna. När 

man kontrollerar för att åldersfördelningen är olika för kvinnor födda i 

Sverige och utrikes födda kvinnor så kvarstår skillnaden mellan kvinnor 

födda utomlands och i Sverige , men den blir något mindre. Det är så-

ledes inte skillnaden i åldersstruktur som förklarar skillnaden mellan 

inrikes och utrikes födda kvinnor. Det är inte samma skillnader mellan 

män födda i Sverige och män födda utomlands. 

 
25 procent av de som inte bor 
ensamma eller med en partner 

är en ensamstående förälder. 
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Över 20 procent av de skilda kvinnorna är ensamstående mammor och 

det civilstånd där flest är ensamstående mammor. När man tar hänsyn 

till att änkor oftare är äldre än frånskilda är det vanligare att änkor är 

ensamstående mammor. Samma mönster återfinns bland männen.  

Oavsett utbildningsnivå är ungefär sju procent av kvinnorna och 2,5 

procent av männen ensamstående föräldrar. När man kontrollerar för 

ålder framgår att det är vanligast att kvinnor med förgymnasial utbild-

ning är ensamstående mammor, följt av kvinnor med gymnasial utbild-

ning. För männen är det liten skillnad mellan andelen ensamstående 

pappor i de olika utbildningsgrupperna, både före och efter ålders-

standardiseringen. 

Tabell 12 
Andel och ålderstandardiserad andel ensamstående förälder i olika grupper, genomsnitt 
2015–2017, 25-64 år. Kvinnor och Män. Procent  

Share and age standardized share single parent in different groups, average 2015–2017, age 
25–-64. Women and men. Percent 

 Andel  Åldersstandardiserad andel 

 Kvinnor Män Totalt  Kvinnor Män Totalt 

Födda i Sverige 6,2 2,3 4,3  6,4 2,4 4,4 

Utrikes födda 11,1 2,5 6,9  10,4 2,8 6,6 

        

Ogift 7,9 1,9 4,6  8,5 2,4 5,1 

GIft 1,7 0,6 1,2  1,8 0,4 1,3 

Skild 21,9 10,4 16,9  18,0 5,0 13,1 

Änka/änkling 6,5 6,4 6,5  22,5 12,4 19,6 

        

Förgymnasial 
utbildning 

7,3 2,0 4,6  13,0 2,6 7,5 

Gymnasial utbildning 7,6 2,6 5,0  8,6 2,6 5,4 

Eftergymnasial 
utbildning 

6,7 2,3 4,7  5,6 2,1 3,9 

        

Storstäder och 
storstadsnära 
kommuner 

8,3 2,6 5,5  7,9 2,6 5,3 

Större städer och 
kommuner nära 
större stad 

6,8 2,3 4,5  6,9 2,3 4,6 

Mindre 
städer/tätorter och 
landsbygds-
kommuner 

6,1 2,2 4,2  6,5 2,3 4,4 

 

En kvinna som är ensamstående förälder är det i större utsträckning än 

män också året efter. I åldrarna 32–55 för kvinnor och 40–47 år för 

männen är mer än 80 procent kvar som ensamstående föräldrar året 

efter. Lägsta andelen som är kvar som ensamstående föräldrar återfinns 

bland de yngsta och i åldrarna runt 65 år. 
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Diagram 15 
Andel av de som är ensamstående förälder 2015–2017 som är det året efter. Efter ålder 
och kön 

Share of single parent 2015–2017 who is single parent one year later. By age and sex. Percent 

 
Det är för få ensamstående män i åldrar under 24 år för att redovisas 

 

För de som inte längre är ensamstående föräldrar är det vanligast att de 

flyttar ihop med en partner, något som gäller för knappt nio procent av 

kvinnorna och drygt nio procent av männen. Det är nästan lika vanligt 

för männen att bli ensamboende, det vill säga att barnet flyttar, det 

händer knappt nio procent av männen och en något lägre andel, drygt 

fem procent av kvinnorna. 

Tabell 13 

Procentuell fördelning av hushållsställning året efter för de som var ensamstående 
förälder 2015–2017, 18 år och äldre. Kvinnor och män 

Percentage distribution of household status one year later for those who was single parent 
2015–2017, age 18+. Women and men 

 Kvinnor Män Totalt 

Ensamstående förälder 83,5 78,1 82,1 

Partner 8,6 9,3 8,7 

Ensamboende 5,4 8,7 6,2 

Bor tillsammans med andra 1,5 2,6 1,8 

Bor med förälder 0,1 0,3 0,2 

Utvandrat 0,4 0,3 0,4 

Avlidit 0,5 0,7 0,5 

Uppgift saknas 0,0 0,1 0,0 

Summa 100,0 100,0 100,0 

Antal 284 300 93 600 377 900 
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Bor med andra 
I detta avsnitt redovisas de som inte bor ensamma och inte heller med 

partner, barn eller föräldrar. Det är en brokig grupp som rymmer många 

olika hushållskonstellationer. 

Det är vanligare att män än att kvinnor bor i sådana hushåll. Det är 

också vanligare i yngre åldrar. 

Tabell 14 
Antal och andel (procent) som bor med andra efter ålder, genomsnitt 2015–2017. 

Kvinnor och män. 

Number and share (percent) who is living with others by age, average 2015–2017. Women and 
men  

Åldersklass Antal boende med andra Andel av befolkningen 

 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

18–24 år 37 900 48 700 86 600 9,2 11,0 10,1 

25–39 år 60 900 113 200 174 100 6,3 11,2 8,8 

40–64 år 48 000 83 700 131 700 3,1 5,3 4,2 

65–79 år 24 400 24 200 48 600 3,2 3,4 3,3 

80 år och äldre 19 100 7 000 26 100 6,2 3,5 5,1 

Totalt 190 200 276 800 467 000 4,8 7,0 5,9 

 

Det här är en grupp som består av flera olika typer av hushåll. Det här 

avsnittet handlar om de som i statistiken är övriga personer, men det 

medför inte att alla i hushållet är övriga personer. 

Bor med syskon eller i generationsboende 
För att klassificeras som ett syskonhushåll är alla i hushållet syskon 

med varandra. Det är drygt 23 000 personer över 18 år som bor till-

sammans med ett eller flera syskon. Det motsvarar 0,3 procent av be-

folkningen. De som bor med syskon är oftast yngre och det är vanligast i 

25-års ålder, men det förekommer i äldre åldrar och i alla åldrar är det 

vanligare för män än för kvinnor. Det är absolut vanligast att det är två 

syskon som bor tillsammans, det gäller för nio av tio. Det är också 

vanligast att de är ogifta. 

Totalt bor 143 000 i ett generationsboende, men många av dem är barn 

och deras föräldrar. De som är klassificerade som övriga personer är dels 

ensamstående mor- och farföräldrar som bor med barn och barnbarn 

och barnbarn som bor med mor- eller farföräldrar. Det är 0,2 procent av 

befolkningen över 18 år som är övriga personer i ett generationshushåll. 

De som är övriga personer och bor i ett generationshushåll är oftast 

äldre. Det vanligaste är att det är en äldre kvinna som bor med sitt barns 

familj. Det förekommer också i åldrarna under 25 år och i dessa åldrar är 

det fler män än kvinnor. De som bor i ett generationsboende bor i 

genomsnitt tillsammans med tre andra personer. I generationsboende 

är utrikes födda något överrepresenterade. Det är också vanligast för 

änkor och änklingar, en förklaring till det är åldersstrukturen, när man 

kontrollerar för ålder är det istället vanligast för skilda.  

  
31 procent av de som inte bor 
med en partner eller en-

samma bor med en person 
som inte är deras förälder 
eller barn. 
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Två vuxna med samma kön 
124 800 personer, 1,6 procent av hela befolkningen, bor tillsammans 

med en person av samma kön och 6 000 av dem bor också tillsammans 

med ett barn. Det kan vara ett samkönat par, två kompisar som bor till-

sammans eller en person som är inneboende hos en annan. Det kan 

också vara en person som bor tillsammans med en ensamstående för-

älder av samma kön. Det är 75 300 män och 49 500 kvinnor som bor till-

sammans med en person med samma kön. Det är fler män än kvinnor i 

alla åldrar, förutom åldrarna över 75 år. Den vanligaste åldern är 25 år 

för både kvinnor och män. Här är utrikes födda och skilda personer 

överrepresenterade. Det är också något vanligare i storstäder och stor-

stadsnära kommuner. 

Två vuxna med olika kön och stor åldersskillnad 
För att två personer, som inte är gifta eller har gemensamma barn, ska 

betraktas som ett par i hushållsstatistiken ska de vara av olika kön och 

åldersskillnaden ska vara mindre än 15 år. I denna grupp kan således 

finnas par med för stor åldersskillnad eller vänner med olika kön och 

stor åldersskillnad som bor tillsammans. Här finns också personer som 

är inneboende hos en annan och den person som har en person 

inneboende hos sig. Det är 54 200 personer eller 0,7 procent av 

befolkningen. Knappt 5 000 har också ett barn i hushållet. 

Det är något fler män än kvinnor. Den här boendeformen är vanligt i två 

ålderskategorier, 20–30 år och, särskilt för män, i åldern runt 50 år. Det 

är just 15 år, gränsen för att betraktas som ett par, som är den van-

ligaste åldersskillnaden mellan personerna. 

En person som bor tillsammans med ett par 
68 000 personer, eller 0,9 procent av befolkningen, bor tillsammans med 

ett par, med eller utan barn. Det kan vara en person som är inneboende 

hos en familj, eller att det är en person som har en familj inneboende. 

Det är lite fler män än kvinnor, 39 000 män och 29 000 kvinnor. 

Det här är vanligast för män i 27-års åldern och sedan minskar antalet 

nästan linjärt med ökad ålder. För kvinnor är det vanligt vid åldrarna 

under 30 år, sedan minskar antalet för att öka igen efter 50 års ålder.  

Bara övriga personer i hushållet 
94 100, vilket motsvarar 1,2 procent av befolkningen bor i ett hushåll 

med 3 eller fler vuxna och alla är övriga personer. Det kan till exempel 

vara kompisboenden, personer som delar lägenhet, studentboenden 

eller flyktingförläggningar. 

Det är fler män än kvinnor, 58 600 respektive 35 500. Över 80 procent av 

dessa bor i ett tre-eller fyrapersonshushåll och 2 procent bor i ett hus-

håll med 10 personer eller fler. De är också relativt unga, 75 procent är 

under 40 år och det är mycket få över 80 år. Utrikes födda och frånskilda 

är överrepresenterade. 
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Alla andra kombinationer i hushållet 
84 400, eller 1,1 procent av befolkningen, är en övrig person i någon 

annan kombination än de som redovisats ovan. Det är nästan samma 

grupp som den förra med den skillnaden att det tillsammans med de 

övriga personerna bor någon eller några som inte är övriga personer, till 

exempel ett par eller en ensamstående förälder. 

Det är fler män än kvinnor, 53 800 respektive 30 600. Det är fler män än 

kvinnor i alla åldrar under 75 år och till skillnad mot den förra gruppen 

finns här personer över 80 år, mest kvinnor. I denna grupp är utrikes 

födda överrepresenterade. De här hushållen är också större än i de 

andra grupperna. Över 8 procent bor i ett hushåll med fler än tio per-

soner. Det är 70 procent som bor i ett hushåll med fyra, fem eller sex 

personer.  

Boende året efter 
Jämfört med andra grupper är de som bor med andra en rörlig grupp. 

Särskilt i de yngre åldrarna är det en stor andel, nästan hälften av 

kvinnorna som bor i en annan typ av hushåll året efter. 

I de olika grupperna så är det unga i generationsboende och äldre som 

bor med syskon som fortfarande bor med andra. Alla andra grupper är 

mer rörliga i alla åldrar. 

Diagram 16 

Andel av de som bor med andra 2015–2017 som också gör det året efter. Efter ålder och 

kön.  Share of those living with others 2015–2017 and still living with others one year later. By 
age and sex. Percent 
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Tabell 15 
Procentuell fördelning av hushållsställning året efter för de som var en övrig person 
2015–2017, 18 år och äldre 

Percentage distribution of household status one year later for those who was a other person 
2015–2017, age 18+ 

 Kvinnor Män Totalt 

Bor med andra 62,4 65,9 64,4 

Partner 13,1 12,4 12,7 

Ensamboende 16,1 15,0 15,4 

Ensamstående förälder 1,9 0,8 1,3 

Bor med förälder 2,3 2,3 2,3 

Utvandrat 1,8 2,2 2,0 

Avlidit 2,1 1,0 1,4 

Uppgift saknas 0,2 0,6 0,4 

Summa 100 100 100 

Antal 188 500 266 500 455 100 
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Kort om statistiken 

Statistikens ändamål och innehåll 
Statistiken syftar till att belysa den vuxna befolkningens fördelning på 

olika hushållstyper och hur de byter mellan olika hushållsställningar 

under ett år.  

Information om statistikens framställning 
Statistiken om befolkningens boende i olika hushållstyper utgår från 

hushållsregistret åren 2015, 2016 och 2017 och resultaten presenteras 

genomgående som ett genomsnitt över dessa tre år. I registret ingår 

endast personer folkbokförda i en lägenhet. 

Statistiken om flöden utgår från flödena mellan åren 2015–2016, 2016–

2017 och 2017–2018. Resultaten presenteras som ett genomsnitt mellan 

dessa tre perioder. 

Antalet i statistiken om befolkningens folkbokföring i hushåll och 

statistiken om flöden stämmer inte alltid överens. Det beror på 

personnummerbyten och sena aviseringar och har en mycket liten 

påverkan på resultatet. 

Då syftet är att belysa endast den vuxna befolkningen avses personer 

som är 18 år och äldre om inget annat tydligt framgår. 

De övergripande grupper som används i rapporten är: 

 Ensamboende 

Här ingår de som i hushållsstatistiken är ensamboende (Hus-

hållsställning=40) 

 Bor med partner 

Här ingår de som bor med en partner, oavsett vilka andra som 

ingår i hushållet. (Hushållställning = 11, 12 eller 13) 

 Bor varken med partner eller ensam 

Här ingår de som varken bor ensamma eller med en partner. Hit 

hör: 

Ensamstående föräldrar (hushållsställning=21), 

Barn över 18 år (hushållsställning 32 och 33)  

Övriga personer (hushållsställning 52 och 53) 

 

Definitioner 

Civilstånd 

 Ogift, personer som aldrig har gift sig 

 Gift, inklusive registrerad parter 

 Skild, inklusive separerad från partner 
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 Änka/änkling, inklusive efterlevande partner 

 

Födelseland 

I de flesta fall är statistiken uppdelad på de som är födda i Sverige och 

utrikes födda. Ibland är utrikes födda uppdelade på födda i Europa och 

födda utanför Europa. 

Länder i Europa 

Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Cypern, 

Danmark, Danzig, Estland, Finland, Frankrike, Gibraltar, Grekland, 

Irland, Island, Italien, Jugoslavien, Kosovo, Kroatien, Lettland, 

Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Moldavien, 

Monaco, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, 

Rumänien, Ryssland, San Marino, Schweiz, Serbien, Serbien och Monte-

negro, Slovakien, Slovenien, Sovjetunionen, Spanien, Storbritannien 

och Nordirland, Tjeckien, Tjeckoslovakien, Turkiet, Tyska Dem Rep 

(DDR), Tyskland, Ukraina, Ungern, Vitryssland, Österrike 

Kommungrupper 

Kommuner klassificeras enligt indelningen från 2017 som gjorts av 

Sveriges kommuner och landsting (SKL). Utifrån kommunens största 

tätort, närhet till större tätort och pendlingsmönster används tre större 

kommungrupper i rapporten.  

 

 Storstäder och storstadsnära kommuner:  

– Storstäder – kommuner med minst 200 000 invånare varav 

minst 200 000 invånare i den största tätorten;  

– Pendlingskommun nära större stad – kommuner där minst 40 

procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i en storstad 

eller storstadsnära kommun. 

 Större städer och kommuner nära en större stad:  

– Större stad – kommuner med minst 50 000 invånare varav 

minst 40 000 i den största tätorten 

– Pendlingskommun nära större stad – kommuner där minst 40 

procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i en större stad 

– Lågpendlingskommun nära större stad – kommuner där 

mindre än 40 procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i 

en större stad. 

 Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner:  

– Mindre stad/tätort – kommuner med 15 000–39 999 invånare i 

den största tätorten 

– Pendlingskommun nära mindre stad/tätort – kommuner där 

minst 30 procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i en 

annan mindre ort och/eller där minst 30 procent av den syssel-

satta dagbefolkningen bor i en annan kommun 

– Landsbygdskommun – kommuner med mindre än 15 000 in-

vånare i den största tätorten, lågt pendlingsmönster (mindre än 

30 procent) 
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– Landsbygdskommun med besöksnäring – landsbygds-

kommuner med minst två kriterier för besöksnäring, det vill 

säga antal gästnätter, omsättning inom detalj-

handel/hotell/restaurang i förhållande till invånarantalet. 

Storstäder och storstadsnära kommuner: Ale, Alingsås, Bollebygd, 

Botkyrka, Burlöv, Danderyd, Ekerö, Göteborg, Haninge, Huddinge, 

Håbo, Härryda, Järfälla, Kungsbacka, Kungälv, Kävlinge, Lerum, 

Lidingö, Lilla Edet, Lomma, Malmö, Mölndal, Nacka, Nynäshamn, 

Partille, Salem, Sigtuna, Skurup, Sollentuna, Solna, Staffanstorp, 

Stenungssund, Stockholm, Sundbyberg, Svedala, Trelleborg, Tyresö, 

Täby, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Vallentuna, Vaxholm, Vellinge, 

Värmdö, Öckerö, Österåker. 

Större städer och kommuner nära större stad: Alvesta, Aneby, 

Askersund, Berg, Bjurholm, Bjuv, Boden, Borlänge, Borås, Bräcke, En-

köping, Eskilstuna, Eslöv, Finspång, Flen, Forshaga, Färgelanda, Gagnef, 

Gnesta, Grums, Grästorp, Gävle, Habo, Hallsberg, Hallstahammar, 

Halmstad, Hammarö, Heby, Helsingborg, Herrljunga, Hofors, Hylte, 

Höganäs, Hörby, Höör, Jönköping, Karlstad, Kil, Kinda, Klippan, 

Knivsta, Kristinehamn, Krokom, Kumla, Köping, Laholm, Landskrona, 

Laxå, Lekeberg, Lessebo, Lindesberg, Linköping, Luleå, Lund, Lysekil, 

Mark, Mjölby, Motala, Mullsjö, Munkfors, Nora, Nordmaling, Norr-

köping, Nykvarn, Nässjö, Ockelbo, Perstorp, Robertsfors, Sala, Sand-

viken, Sjöbo, Strängnäs, Sundsvall, Surahammar, Svalöv, Svenljunga, 

Säffle, Säter, Söderköping, Södertälje, Tierp, Timrå, Tingsryd, Tranemo, 

Tranås, Trollhättan, Trosa, Uddevalla, Ulricehamn, Umeå, Uppsala, 

Uppvidinge, Vaggeryd, Valdemarsvik, Vindeln, Vänersborg, Vännäs, 

Västerås, Växjö, Åstorp, Åtvidaberg, Älvkarleby, Älvsbyn, Ängelholm, 

Örebro, Örkelljunga, Östersund, Östhammar.  

Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner:  

Arboga, Arjeplog, Arvidsjaur, Arvika, Avesta, Bengtsfors, Bollnäs, Borg-

holm, Boxholm, Bromölla, Båstad, Dals-Ed, Degerfors, Dorotea, Eda, 

Eksjö, Emmaboda, Essunga, Fagersta, Falkenberg, Falköping, Falun, 

Filipstad, Gullspång, Gislaved, Gnosjö, Gotland, Gällivare, Götene, 

Hagfors, Haparanda, Hedemora, Hjo, Hudiksvall, Hultsfred, Hällefors, 

Härjedalen, Härnösand, Hässleholm, Högsby, Jokkmokk, Kalix, Kalmar, 

Karlsborg, Karlshamn, Karlskoga, Karlskrona, Katrineholm, Kiruna, 

Kramfors, Kristianstad, Kungsör, Leksand, Lidköping, Ljungby, Ljusdal, 

Ljusnarsberg, Ludvika, Lycksele, Malung-Sälen, Malå, Mariestad, 

Markaryd, Mellerud, Mora, Munkedal, Mönsterås, Mörbylånga, Norberg, 

Nordanstig, Norrtälje, Norsjö, Nybro, Nyköping, Olofström, Orsa, Orust, 

Osby, Oskarshamn, Ovanåker, Oxelösund, Pajala, Piteå, Ragunda, 

Ronneby, Rättvik, Simrishamn, Skara, Skellefteå, Skinnskatteberg, 

Skövde, Smedjebacken, Sollefteå, Sorsele, Sotenäs, Storfors, Storuman, 

Strömstad, Strömsund, Sunne, Sävsjö, Söderhamn, Sölvesborg, Tanum, 

Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tomelilla, Torsby, Torsås, Töreboda, Vadstena, 

Vansbro, Vara, Varberg, Vetlanda, Vilhelmina, Vimmerby, Vingåker, 

Vårgårda, Värnamo, Västervik, Ydre, Ystad, Åmål, Ånge, Åre, Årjäng, 
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Åsele, Älmhult, Älvdalen, Ödeshög, Örnsköldsvik, Östra Göinge, Över-

kalix, Övertorneå,  

 

Utbildningsnivå 

Utbildningsnivå, högsta enligt SUN (svensk utbildningsnomenklatur) 

grupperas enligt följande (SCB, 2017): 

 Uppgift saknas. Individer som har bortfallskod i utbildnings-

registret (betyder att utbildning saknas helt eller är okänd). 

 Förgymnasial utbildningsnivå. Individer som klassificerats med 

förgymnasial utbildning kortare än 9 år eller med förgymnasial 

utbildning 9 år (motsvarande). 

 Gymnasial utbildningsnivå. Individer som har gymnasial utbild-

ning högst 2-årig eller gymnasial utbildning 3 år. 

 Eftergymnasial utbildningsnivå. Individer som har efter-

gymnasial utbildning inklusive forskarutbildning. 

 

Åldersstandardisering 

Eftersom olika hushållstyper är olika vanligt i olika åldersgrupper, till 

exempel är ensamboende vanligare bland unga och äldre och att bo med 

en partner är vanligare bland medelålders. Olika grupper har också olika 

åldersfördelningar, till exempel är änkor och änklingar äldre än skilda. 

För att kunna jämföra olika grupper och se skillnader som inte beror på 

åldersstrukturen används här det som kallas direkt standardisering. 

Andelarna som redovisas är beräknade som om den redovisade gruppen, 

till exempel änkor och änklingar, skulle ha samma åldersfördelning som 

riket. 

Information om statistikens kvalitet 
Statistiken baseras på uppgifter från Registret över totalbefolkningen 

(RTB) och bedöms allmänt vara mycket tillförlitlig. 

För hushållsstatistiken, för både individer och hushåll, är brister i folk-

bokföring på lägenhet den främsta källan till osäkerhet. Detta eftersom 

de statistikvärden som produceras baseras på bostadshushåll som här-

letts utifrån folkbokföringsuppgifter. I jämförelse med individstatistiken 

är hushållsstatistiken behäftad med större tillförlitlighetsproblem.  

 

Den enskilt främsta källan till osäkerhet är att brister i rapporteringen 

leder till att folkbokföringsuppgifterna inte perfekt speglar hur befolk-

ningen borde vara folkbokförd enligt gällande regelverk. 

 

Sena aviseringar och personnummerbyten medför att det inte går att 

följa alla personer över ett årsskifte.  
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Tabellbilaga 

Tabell T1 Antal ensamboende, genomsnitt år 2015–2017, och andel som är kvar som ensamboende i slutet av året efter, efter ålder 
och civilstånd. Kvinnor och män. Antal och procent 

Number living alone, average 2015–2017, and share still living alone one year later, by age and civil status. Women and men. Number and 
percent 

 Antal ensamboende i början av året Andel kvar som ensamboende i slutet av året 

 Ogift Gift Skild Änka/änkling Ogift Gift Skild Änka/änkling 

Kvinnor         

18–24 år 64 500 600 200 0 66,7 41,3 57,6 0,0 

25–39 år 124 000 4 200 7 500 0 74,4 51,5 69,9 0,0 

40–64 år 116 400 10 300 96 400 14 500 92,8 77,0 88,9 92,1 

65–79 år 47 000 7 400 110 000 99 700 95,9 89,1 95,4 95,9 

80- år 13 100 3 400 33 100 159 600 86,8 81,5 88,0 86,7 

Totalt 365 000 26 000 247 200 273 800 82,1 76,0 91,1 90,4 

         

Män         

18–24 år 78 200 700 100 0 71,5 47,4 67,3 0,0 

25–39 år 211 600 10 300 10 000 0 77,7 51,6 69,8 0,0 

40–64 år 200 700 17 600 89 800 4 000 92,3 70,0 85,7 88,7 

65–79 år 58 600 7 800 70 600 29 900 94,1 83,7 92,4 93,5 

80- år 10 500 3 500 15 000 40 900 83,2 71,0 83,9 82,7 

Totalt 559 700 39 900 185 500 74 800 83,9 67,6 87,3 87,3 

 

Tabell T2 Antal ensamboende, genomsnitt år 2015–2017, och andel som är kvar som ensamboende i slutet av året efter, efter ålder 
och utbildningsnivå. Kvinnor och män. Antal och procent 

Number living alone, average 2015–2017, and share still living alone one year later, by age and education level. Women and men. Number 
and percent 

 Antal ensamboende i början av året Andel kvar som ensamboende i slutet av året 

 Förgymnasial 
utbildning 

Gymnasial 
utbildning 

Eftergymnasial 
utbildning 

Uppgift 
saknas 

Förgymnasial 
utbildning 

Gymnasial 
utbildning 

Eftergymnasial 
utbildning 

Uppgift 
saknas 

Kvinnor         

18–24 år 5 600 30 300 26 900 2 600 65,6 66,5 66,2 78,1 

25–39 år 9 600 42 400 78 600 5 200 76,3 74,5 72,3 85,7 

40–64 år 33 600 111 800 89 700 2 600 91,0 90,8 90,0 91,8 

65–79 år 75 500 112 600 72 200 3 800 95,3 95,6 95,8 84,7 

80– år 110 200 66 600 28 600 3 800 85,7 87,7 89,7 82,1 

Totalt 234 600 363 700 296 000 18 000 88,7 87,8 84,5 82,1 

         

Män         

18–24 år 9 800 40 000 23 200 6 000 69,4 72,3 70,5 71,1 

25–39 år 28 100 102 100 91 400 10 500 75,8 78,0 74,5 74,5 

40–64 år 56 600 162 000 88 600 5 100 89,3 89,6 88,7 79,8 

65–79 år 58 300 69 000 37 400 2 200 92,6 93,0 93,1 86,8 

80– år 34 900 22 900 11 000 1 100 81,5 83,0 84,6 80,2 

Totalt 187 600 396 000 251 600 24 900 85,8 85,1 82,3 76,1 
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Tabell T3 Antal ensamboende, genomsnitt år 2015–2017, och andel som är kvar som ensamboende i slutet av året efter, efter ålder 
och födelseland. Kvinnor och män. Antal och procent 

Number living alone, average 2015–2017, and share still living alone one year later, by age and country of birth. Women and men. Number 
and percent 

 Antal ensamboende i början av året Andel kvar som ensamboende i slutet av året 

 
Född i Sverige Född i Europa 

Född utanför 
Europa 

Född i 
Sverige Född i Europa Född utanför Europa 

Kvinnor        

18–24 år 57 200 3 100 5 000 67,2 60,8 60,6 

25–39 år 112 200 10 100 13 500 74,8 67,4 67,0 

40–64 år 194 600 26 300 16 900 91,2 89,0 84,1 

65–79 år 223 900 33 000 7 200 95,7 94,6 93,5 

80– år 185 000 21 500 2 200 86,7 87,7 88,6 

Totalt 772 900 93 900 44 700 87,3 87,4 78,1 

        

Män        

18–24 år 62 000 3 200 13 800 72,9 66,4 65,3 

25–39 år 181 000 17 500 33 500 78,9 69,2 65,5 

40–64 år 260 300 28 100 23 900 90,5 85,0 78,6 

65–79 år 144 800 17 200 4 700 93,1 91,1 89,6 

80– år 63 300 5 700 400 82,3 83,9 86,3 

Totalt 711 300 71 700 76 300 85,8 81,7 71,2 

 

Tabell T4 Antal ensamboende, genomsnitt år 2015–2017, och andel som är kvar som ensamboende i slutet av året efter, efter ålder 
och kommungrupp. Kvinnor och män. Antal och procent 

Number living alone, average 2015–2017, and share still living alone one year later, by age and group of municipality. Women and men. 
Number and percent 

 Antal ensamboende i början av året Andel kvar som ensamboende i slutet av året 

 

Storstäder och 
storstadsnära 

kommuner 

Större städer och 
kommuner nära 

större stad 

Mindre 
städer/tätorter 

och landsbygds-
kommuner 

Storstäder 
och 

storstadsnära 
kommuner 

Större städer 
och 

kommuner 
nära större 

stad 
Mindre städer/tätorter och 

landsbygds-kommuner 

Kvinnor        

18–24 år 18 200 33 500 13 600 68,8 66,0 63,9 

25–39 år 64 500 48 200 23 100 73,5 73,3 73,8 

40–64 år 90 000 89 100 58 600 90,3 90,7 90,5 

65–79 år 89 400 100 600 74 100 95,3 95,6 95,6 

80– år 61 300 82 300 65 700 86,9 86,9 86,7 

Totalt 323 500 353 700 235 100 86,5 86,5 87,9 

        

Män        

18–24 år 19 300 38 400 21 300 68,8 66,0 63,9 

25–39 år 91 100 88 700 52 300 73,5 73,3 73,8 

40–64 år 109 900 118 200 84 100 90,3 90,7 90,5 

65–79 år 50 000 63 200 53 800 95,3 95,6 95,6 

80– år 19 100 27 200 23 700 86,9 86,9 86,7 

Totalt 289 400 335 700 235 100 86,5 86,5 87,9 
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Tabell T5 
Antal och fördelning på hushållstyp för de som bor med en partner, genomsnitt 2015–
2017, 18 år och äldre. Antal och procent 

Number and distribution by household type for those living with a partner, average 2015–2017, 
age 18+.Number and percent 

 Antal 
Fördelning, 

procent 

Par utan barn 2 199 000 47,4 

Par och ett barn under 18 år 450 600 9,7 

Par och två barn under 18 år 709 400 15,3 

Par och tre eller fler barn under 18 år 258 300 5,6 

Par och barn under och över 18 år 222 700 4,8 

Par och barn över 18 år 412 000 8,9 

Fler vuxna och barn under 18 år  232 600 5,0 

Fler vuxna och barn över 18 år 151 900 3,3 

Summa 4 636 500 100,0 

[Källa] 

 

Tabell T6 Antal som bor med en partner, genomsnitt år 2015–2017, och andel som bor med samma partner året efter, efter ålder och 
civilstånd. Kvinnor och män. Antal och procent 

Number living with a partner, average 2015–2017 and share living with the same partner the next year, by age and civil status. Women and 
men. Number and percent 

 Antal sammanboende i början av året Andel kvar som sammanboende i slutet av året 

 Ogift Gift Skild Änka/änkling Ogift Gift Skild Änka/änkling 

Kvinnor         
18–24 år 77 300 14 800 300 0 76,3 92,2 60,0 - 

25–39 år 288 900 325 500 18 300 400 89,8 95,8 79,0 79,7 

40–64 år 190 300 788 900 83 600 5 200 95,3 97,6 88,9 90,4 

65–79 år 18 700 390 000 33 300 9 600 95,0 96,1 93,2 92,5 

80- år 900 66 200 3 300 3 700 78,6 84,2 83,0 73,5 

Totalt 576 100 1 585 400 138 800 18 900 90,0 96,3 88,4 88,0 

         

Män         

18–24 år 48 100 4 400 100 0 72,7 90,9 61,8 - 

25–39 år 288 600 251 000 11 800 100 88,4 95,5 78,3 79,9 

40–64 år 219 400 782 500 77 200 2 200 94,8 97,5 88,8 91,4 

65–79 år 29 700 439 000 38 900 5 900 95,3 96,9 93,0 93,3 

80- år 2 000 108 000 5 600 2 900 80,8 86,8 85,1 76,0 

Totalt 587 800 1 584 900 133 500 11 100 89,8 96,3 88,9 88,3 
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Tabell T7 Antal sammanboende, genomsnitt år 2015–2017, och andel som är kvar som sammanboende i slutet av året efter, efter 
ålder och utbildningsnivå. Kvinnor och män. Antal och procent 

Number living with a partner, average 2015–2017 and share living with the same partner the next year, by age and education level. Women 
and men. Number and percent 

 

 Antal sammanboende i början av året Andel kvar som sammanboende i slutet av året 

 Förgymnasial 
utbildning 

Gymnasial 
utbildning 

Eftergymnasial 
utbildning 

Uppgift 
saknas 

Förgymnasial 
utbildning 

Gymnasial 
utbildning 

Eftergymnasial 
utbildning 

Uppgift 
saknas 

Kvinnor         

18–24 år 11 400 49 500 27 800 3 800 74,3 79,2 80,5 73,2 

25–39 år 47 700 213 200 358 600 13 500 89,3 92,0 93,6 85,2 

40–64 år 102 700 472 600 485 900 6 900 95,3 96,6 96,8 89,1 

65–79 år 117 100 197 000 134 300 3 200 94,8 95,9 96,7 91,1 

80– år 34 500 25 200 13 600 800 81,9 84,3 86,8 79,2 

Totalt 313 400 957 500 1 020 100 28 200 92,0 94,2 95,1 85,1 

         

Män         

18–24 år 6 600 32 700 11 500 1 700 65,6 76,7 74,6 57,1 

25–39 år 55 300 248 500 234 400 13 100 88,1 91,7 92,4 82,6 

40–64 år 144 000 522 000 406 400 8 800 95,7 96,3 96,7 88,8 

65–79 år 152 700 211 700 144 500 4 700 95,9 96,5 97,1 92,7 

80– år 51 400 40 900 24 500 1 700 85,0 86,8 88,5 84,0 

Totalt 410 000 1 055 900 821 400 30 100 93,0 94,3 95,0 84,6 

 

 

Tabell T8 Antal sammanboende, genomsnitt år 2015–2017, och andel som är kvar som sammanboende i slutet av året efter, efter 

ålder och födelseland. Kvinnor och män. Antal och procent 

Number living with a partner, average 2015–2017 and share living with the same partner the next year, by age and country of birth. Women 
and men. Number and percent 

 Antal sammanboende i början av året Andel kvar som sammanboende i slutet av året 

 
Född i Sverige Född i Europa 

Född utanför 
Europa 

Född i 
Sverige Född i Europa Född utanför Europa 

Kvinnor        

18–24 år 73 400 6 700 12 300 78,9 78,2 78,3 

25–39 år 459 300 68 500 105 300 93,3 90,8 90,6 

40–64 år 856 000 109 800 102 300 97,0 95,2 93,8 

65–79 år 400 900 43 000 7 800 96,0 94,5 94,4 

80– år 66 100 7 300 700 83,6 83,3 83,3 

Totalt 1 855 600 235 200 228 300 94,7 92,9 91,5 

        

Män        

18–24 år 43 700 3 200 5 600 76,1 71,5 61,0 

25–39 år 413 200 58 800 79 400 92,5 89,4 87,5 

40–64 år 872 100 105 300 103 800 96,8 94,9 93,6 

65–79 år 453 100 46 300 14 100 96,6 95,3 95,5 

80– år 106 500 10 200 1 800 86,3 86,2 88,4 

Totalt 1 888 700 223 800 204 800 94,7 92,8 90,4 
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Tabell T9 Antal sammanboende, genomsnitt år 2015–2017, och andel som är kvar som sammanboende i slutet av året efter, efter 
ålder och kommungrupp. Kvinnor och män. Antal och procent 

Number living with a partner, average 2015–2017 and share living with the same partner the next year, by age and group of municipality. 
Women and men. Number and percent 

 

 Antal sammanboende i början av året Andel kvar som sammanboende i slutet av året 

 

Storstäder och 
storstadsnära 

kommuner 

Större städer och 
kommuner nära 

större stad 

Mindre 
städer/tätorter 

och landsbygds-
kommuner 

Storstäder 
och 

storstadsnära 
kommuner 

Större städer 
och 

kommuner 
nära större 

stad 
Mindre städer/tätorter och 

landsbygds-kommuner 

Kvinnor        

18–24 år 27 600 41 200 23 600 76,1 78,9 81,7 

25–39 år 257 400 237 300 138 300 91,4 93,1 93,7 

40–64 år 368 900 410 200 288 900 96,0 96,7 96,9 

65–79 år 126 800 180 500 144 400 95,8 95,9 95,7 

80– år 20 800 29 700 23 600 84,1 83,5 83,1 

Totalt 801 400 899 000 618 800 93,5 94,4 94,8 

        

Män        

18–24 år 14 900 24 300 13 300 70,5 74,6 77,5 

25–39 år 222 200 208 600 120 600 90,2 91,9 92,8 

40–64 år 384 600 413 600 283 000 95,8 96,6 96,7 

65–79 år 146 400 204 300 162 900 96,4 96,5 96,5 

80– år 33 000 47 000 38 600 86,8 86,3 86,0 

Totalt 801 100 897 800 618 400 93,5 94,4 94,8 
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Tabell T10 Fördelning efter boendeform året efter för de som inte bor kvar med samma 
partner, genomsnitt 2015–201, 18 år och äldre. Kvinnor och män. Procent 

Distribution by household type for those not living with the same partner, average 2015–2017, 
age 18+. Percent 

 
18–24 

år 
25–39 

år 
40–64 

år 
65–79 

år 80– Totalt 

Kvinnor       
Bor med förälder 19,4 4,5 0,8 0,1 0,0 4,6 

Bor ensam 34,1 27,9 34,5 62,2 59,0 38,2 

Ensam förälder 8,5 31,2 37,4 2,9 1,7 23,0 

Bor med andra 23,1 16,5 11,1 5,5 4,5 13,3 

Sambo ny partner 12,5 12,2 5,5 0,7 0,4 7,7 

Utvandrat 2,3 7,4 5,9 1,6 0,2 4,8 

Avlidit 0,1 0,3 4,9 27,1 34,2 8,4 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Antal 19 600 46 900 37 200 19 000 12 200 134 900 

       

Män       

Bor med förälder 22,7 6,9 1,8 0,1 0,0 5,2 

Bor ensam 37,6 39,8 40,0 41,0 30,6 38,7 

Ensam förälder 1,1 9,6 22,3 2,5 0,8 10,4 

Bor med andra 27,5 25,8 17,2 6,0 2,5 18,0 

Sambo ny partner 9,2 10,9 6,1 1,2 0,8 6,8 

Utvandrat 1,7 6,6 6,9 2,3 0,2 4,8 

Avlidit 0,2 0,4 5,8 47,0 65,1 16,1 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Antal 13 500 47 000 39 400 18 100 16 200 134 300 
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Living alone, with a partner 
or with friends? Findings 
from the register on 
households 

Summary 
Since 2011, population registration by dwelling unit has been carried 

out, enabling the production of register-based statistics on household 

dwellings. This means that it is possible to identify people who live in 

the same household and who are neither married nor have children 

together. This is the first demographic report based on these statistics. 

This report describes individuals who live in different households, and 

how they switch between different types of households, but also 

between different household statuses. 

Number of residents with different household statuses by age, average 2015–2017. 
Women and men. 

 Women  Men 

 

1.7 million people live completely alone in the household, which is 22 

percent of the population over the age of 18. Among people aged below 

60 years, more men than women live alone. This is because there are 

more men than women of that age. For people who are older, there are 

more women than men who live alone. This is because there are more 

women of that age, because women live longer than men. It is more 

common for foreign born persons to live alone than people born in 
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Sweden. It is also more common for men with a brief education to live 

alone than those with lengthier education. 

85 percent of people who live alone continue to do so the following 

year. For people aged below 30 years, just over 70 percent of the men 

who live alone, and just below 70 percent of the women who live alone, 

continue to do so the following year. The percentage rises as age 

increases, and at 60 years of age, over 90 percent of people who live 

alone continue to do so the following year. Around 6 percent of people 

who live alone go on to live with a partner the following year. This is 

most common for people aged 25–30. It is more common for divorcees, 

widows and widowers to move in with a partner than for unmarried 

people. It is also more common for people who live alone who have 

upper-secondary or post-secondary education to move in with a 

partner, than people with lower secondary education. 

Around 4.6 million people in Sweden live with a partner. That is almost 

60 percent of the population over the age of 18, and is thus most 

common. Half of them also have at least one child in the household. 

The type of household in which people live changes with age. Younger 

and older people cohabit without children to a greater extent. In the 

20–26 age range, and for the over 55s, it is most common that people 

only live with their partner and with no children in the household. 

Among people who live with a partner, 94 percent live with the same 

partner the following year. The people who do not live with the same 

partner the following year are primarily younger people (among whom 

separation is more common) and older people (among whom the death 

of a partner is usually what brings the couple relationship to an end). 

It is slightly more common for both women and men with upper-

secondary or post-secondary education to continue living with the same 

partner than people with lower-secondary education, particularly for 

people aged below 50. 

Around 1.5 million people live neither entirely alone nor with a partner. 

That is 18 percent of the population over 18 years of age.  

Around half of these, 650,000, live with at least one parent. This is very 

common at the younger ages. In the 18–24 age range, half of women 

and almost 60 percent of men live with at least one parent. For people 

older than that, the percentage is lower, although at all ages it is more 

common among men than women. 

400 000 people are single parents. It is more common for women to be 

single parents than men. This is the case at all ages and irrespective of 

education level, birth country or marital status. 

Almost 500 000 people do not live alone and do not live with a partner, 

children or parent either. This group includes, for instance, people who 
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live with siblings or friends. This group also includes people who are 

lodgers or who have lodgers. There may be couples who are not 

classified as couples in the statistics; that is, same-sex couples or 

different-sex couples with an age difference exceeding 15 years. 
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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. 


