Boendeort avgör när man flyttar
Män flyttar hemifrån tidigare i dag än för 30 år sedan. För
kvinnor är det tvärtom. De flyttar hemifrån senare. Könsskillnaderna har alltså minskat. Däremot har de regionala
olikheterna ökat under 1990-talet. I Stockholm flyttar både
kvinnor och män hemifrån allt senare än i glesbygd.

kvinnor flyttar i allmänhet hemifrån
tidigare än män. För de årskullar som
föddes i slutet av 1970- och början av
1980-talen var medianåldern vid första
flytten hemifrån 20,7 år för kvinnor och
21,7 år för män.
Under de senaste 30 åren har åldern vid
den första flytten hemifrån minskat för
män medan den har ökat för kvinnor.
Detta medför att skillnaden mellan könen
har minskat. Kvinnorna är dock fortfarande yngre än männen när de lämnar
föräldrahemmet.
skillnaden mellan storstad och glesbygd

är stor. Medianåldern vid första flytten
hemifrån för de som föddes 1980 var cirka
1,5 år högre i Stockholm än i glesbygd och
andra mindre kommuner. För 1974 års

födelsekull var skillnaden endast ett år.
De regionala skillnaderna har alltså ökat
under 1990-talet.
För de yngre ålderskullarna är skillnaderna i ålder vid flytt hemifrån större
mellan olika regioner än mellan kvinnor
och män. I storstäderna har bostadsmarknaden hårdnat under 1990-talet vilket kan
ha bidragit till att fler ungdomar stannar
kvar i föräldrahemmet. Att allt fler läser
vidare på högskolor och universitet kan
också ha lett till att unga bor kvar hemma
längre i storstäder och på universitetsorter.
I Stockholm och Malmö har medianåldern vid första flytten hemifrån ökat för
män medan trenden för hela riket är en
något tidigare flytt från föräldrahemmet.
I storstäder och universitetsorter visar ut-

vecklingen för män en svagare nedgång i
åldern vid första flytten hemifrån – eller
till och med en uppgång - och för kvinnor
en starkare uppgång i åldern än i riket som
helhet.
hemifrån tidigt är
vanligare i glesbygd och mindre kommuner än i andra delar av landet. År 1990
hade nästan en av fem kvinnor i glesbygd
och mindre kommuner flyttat hemifrån
när de var 18 år. I Stockholm gällde detta
endast knappt en av tio.
Under senare år har det dock blivit
mindre vanligt att flytta hemifrån tidigt och
skillnaderna mellan olika delar av landet
har minskat. Under de första åren på 1990talet minskade andelen kvinnor i glesbygd
och mindre kommuner som hade flyttat

att kvinnor flyttar

Minskad skillnad mellan könen

Ökad skillnad mellan regioner

Medianålder vid första flytten hemifrån
Kvinnor födda 1955–1983, män födda 1955–1982

Medianålder vid första flytten hemifrån i olika delar av landet
Kvinnor födda 1970–1984, män födda 1970–1983
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Medianåldern kan beräknas för de
födelsekullar där minst hälften hade
flyttat hemifrån i slutet av 2004. Det
gäller kvinnor födda 1983 eller tidigare
och män födda 1982 eller tidigare.

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985
Födelseår
För de som föddes i slutet av 1950-talet var medianåldern vid första flytten hemifrån ungefär två år lägre
för kvinnor än för män. Denna skillnad har minskat till
ungefär ett år för de kvinnor och män som föddes i
slutet av 1970-talet eller början av 1980-talet.
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Medianåldern vid första flytten hemifrån för de som föddes 1980 var för både
kvinnor och män cirka 1,5 år högre i Stockholm än i glesbygd och andra mindre
kommuner. Medianåldern kan beräknas för de födelsekullar där minst hälften
hade flyttat hemifrån i slutet av 2004. Detta medför att det inte finns uppgifter
för alla födelseår för några regioner i diagrammen.
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hemifrån

hemifrånvid18årsåldertillcirka9procent.
Ävenblandkvinnoriandradelaravlandet
ärdetalltflersomborkvarhemmaefter18årsåldern.Istorstäderochuniversitetsorter
ärdetendastomkring4procentsomhar
flyttathemifråndådeär18år.
mifrånnärdeär18årlitenochderegionala
skillnadernaärsmå.Menävenblandmännenminskadederegionalaskillnadernai
börjanav1990-talet.År2004hademellan
2och3procentlämnatföräldrahemmet
vid18årsålder.
Ideyngreåldersgruppernaharalltså
andelensomborkvarhemmaökatihela
landetförbådekvinnorochmän.Iyngre
åldrarharocksåderegionalaskillnaderna
minskat.Däremotharderegionalaskillnadernaökatkraftigtihögreåldrar.

Foto: Marie Almers Atterhall, SCB.

bland män är andelensomharflyttathe-

Kvinnor flyttar hemifrån allt senare. Detta gäller framför allt kvinnor i
storstäder och universitetsorter. Kvinnorna är dock fortfarande yngre än
männen när de lämnar föräldrahemmet

vid 25 Års Ålderhardeflestaflyttathemi-

Fakta

Resultaten i denna artikel bygger på
registerdata. Då många inte anmäler flyttningar
till folkbokföringen överskattas medianåldern
vid första flytten hemifrån. I jämförelse med
olika urvalsundersökningar har den faktiska
medianåldern vid första flytten hemifrån
visat sig vara ungefär ett år lägre än vad
registerdata visar.
● De olika regionerna hänvisar till där
individen bodde vid 15 års ålder.
● De tre storstäderna inkluderar även
förortskommunerna.
● Universitetsorter avser de fyra största
universitetskommunerna: Linköping, Lund,
Umeå och Uppsala.
● Glesbygdskommuner och andra mindre kommuner bygger på den kommungruppsindelning som Sveriges Kommuner
och Landsting tar fram. Gruppen innehåller
glesbygdskommuner och övriga kommuner
upp till 25 000 invånare.
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från.Ungefär10procentavkvinnornaoch
1procentavmännenbordockfortfarande
kvariföräldrahemmet.Istörredelenav
landetharandelen25-årigakvinnorsom
borkvarhemmavaritungefäroförändrad
under1990-taletochbörjanav2000-talet.
Andelenkvarboendeliggeromkring5
procentiglesbygdochmindrekommuner
samtigruppenövrigariket.Iuniversitetsorternahardethellerinteskettnågrastora
förändringarmenidessaregionerärdet
docknågotflersomborkvariföräldrahemmet.Idetrestorstäderna,ochisynnerhetiStockholm,hardäremotandelen
kvarboendekvinnorökatrelativtstarkt
sedanslutetav1990-talet.År2004bodde
nästanvarsjätte25-årigstockholmskvinna
kvariföräldrahemmet.
Detärflermänänkvinnorsominte
harflyttathemifrånnärdeär25år.Utvecklingengårdocktotaltsettmotenlägre
andelkvarboendemän.Iglesbygdenhar
andelenhemmaboendemäniövre20-årsåldernlängevarithögmenpåsenareår

harandelenminskat.Ibörjanav1990-talet
boddedrygt20procentavde25-åriga
männen i glesbygd fortfarande kvar
hemma.Detvarungefärsammaandelsom
iStockholmochGöteborg.År2004hade
andelen kvarboende män i glesbygd
minskattillunder15procent,vilketär
nästansammanivåsomiriketsomhelhet.
DäremotärdetalltflermäniStockholm,
GöteborgochMalmösomborkvariföräldrahemmet.IStockholmhadenästan
varfjärdemani25-årsåldernännuinte
flyttathemifrånår2004.
●
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