
Demografisk rapport 2016:06 

 
 

 

 
 

Barnhushållens flyttningar och  
unga vuxnas flytt från föräldrarna  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befolkningsprognos 2016-2025/50  



2016:06 Barnhushållens flyttningar och flytt från föräldrahemmet för unga vuxna 

 

2 

 

 

Arbetet med projektet ”Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden” utförs som ett samarbete mellan 

SLL/Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (TRF) och SCB, samt adjungerade forskare och konsulter. 

. 

 

Förfrågningar: Karin Lundström, SCB, 010-479 41 87 

Lena Lundkvist, SCB, 010-479 46 78 

Ulla Moberg, SLL/TRF, 070–002 88 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektledare: Ulla Moberg 

Stockholms läns landsting/TRF 
Box 22550, 104 22 Stockholm 

Besök: Norra Stationsgatan 69 

Tfn: 08–123 144 85 

trf@sll.se 

www.rufs.se 

 

 

 

 

 

 

 

TRN 2015-0098 

mailto:trf@sll.se


2016:06 Barnhushållens flyttningar och flytt från föräldrahemmet för unga vuxna 

 

3 

 

Sammanfattning 

Ett av tio barnhushåll flyttar under ett år 

Under perioden 2013–2015 flyttade ungefär vart tionde barnhushåll varje år. Hushåll med 

en eller två vuxna både i början och i slutet av året flyttar i lägre utsträckning än hushåll som 

har nybildats eller separerat under året. I barnhushåll där antalet barn har ökat eller minskat 

under året är det vanligare att flytta än i hushåll med ett oförändrat antal barn. Hushåll med 

yngre barn flyttar också oftare än hushåll där det yngsta barnet nått skolåldern. 

 

Sex av tio barnhushåll flyttar inom kommunen 

De flesta barnhushåll som flyttar gör det till en annan bostad i samma kommun, det gäller 

för 60 procent av barnhushållen i länet. Det finns skillnader mellan olika hushållstyper och 

av hushållen med en vuxen, där andelen är högst, flyttar 70 procent inom kommunen. Detta 

kan jämföras med cirka 60 procent av hushållen med två vuxna och hushållen som nybildats. 

 

Boende i småhus flyttar sällan 

Drygt fyra av tio barnhushåll bor i småhus. Dessa hushåll flyttar i lägre utsträckning än 

hushåll i hyresrätt och bostadsrätt. Totalt sett flyttar 6 procent av hushållen i småhus och 16 

procent av hushållen som bor i hyresrätt och bostadsrätt. Av hushållen med två vuxna som 

bor i småhus flyttar endast 3 procent under ett år. 

 

Flytten går ofta till samma bostadstyp 

Det är vanligt att barnhushåll flyttar till samma bostadstyp som de bodde i före flytten. Det 

gäller särskilt för de hushåll som bodde i hyresrätt före flytten, där sex av tio hushåll flyttar 

till en annan hyresrätt. I hushåll med två vuxna och hushåll som nybildas är det vanligt att 

flytta från bostadsrätt till småhus och dessa hushåll flyttar ofta till en större bostad. För 

hushåll som separerar är det istället vanligt att flytta från småhus till bostadsrätt och de bor 

ofta mindre efter flytten. 

 

Stockholms län står för en tredjedel av nybyggnationen sedan 2010 

Sedan 2010 har det byggts drygt 30 000 bostäder i Stockholms län. Dessa utgör 35 procent 

av den totala nybyggnationen i riket. Över hälften av bostäderna som byggts i länet är 

bostadsrätter. 

 

Vanligt att barnhushåll bor i nyproducerade småhus 

Fyra av tio hushåll som bor i nyproduktion i Stockholms län är hushåll med barn under 18 

år. Andelen barnhushåll är högst i nyproducerade småhus där tre av fyra hushåll är 

barnhushåll.  

 
  



2016:06 Barnhushållens flyttningar och flytt från föräldrahemmet för unga vuxna 

 

4 

 

Åldern vid flytten hemifrån ökar i Stockholms län 

Medianåldern vid flytten hemifrån i Stockholms län var 22,1 år för kvinnor och 22,9 år för 

män under år 2015. Åldern vid flytten hemifrån har ökat för både kvinnor och män under 

2000-talet, både i Stockholms län och i riket. Unga i Stockholms län lämnar föräldrahemmet 

senare än i riket och skillnaden mellan länet och riket har ökat något sedan 1990-talet. I riket 

var medianåldern vid flytten hemifrån 21,3 år för kvinnor och 22,1 år för män år 2015. 

 

Inkomstnivå och antal barn i hushållet har betydelse för när unga flyttar 

hemifrån 

Familjens inkomstnivå har betydelse för när unga flyttar hemifrån. Unga i familjer med 

medelinkomst eller högre inkomst lämnar föräldrahemmet senare än de i familjer med en 

lägre inkomstnivå. Även hushållets sammansättning har betydelse. Unga som är det enda 

barnet i hushållet flyttar hemifrån senast och åldern vid flytten hemifrån är lägre ju fler barn 

som bor i hushållet. 

 

Vanligt att unga i länet flyttar till Stockholms stad 

Knappt hälften av de unga som lämnar föräldrahemmet i Stockholms län flyttar inom 

kommunen. De som lämnar kommunen flyttar ofta till Stockholms stad och de som lämnar 

länet flyttar ofta till en universitetsort som Uppsala, Linköping eller Lund. 

 

Unga i Stockholms län bor oftare i bostadsrätt än unga i riket 

Bostadsrätt är den vanligaste bostadstypen för unga som flyttar hemifrån inom Stockholms 

län och nära hälften av de som flyttade hemifrån 2012–2015 bodde i bostadsrätt i slutet av 

året de flyttade hemifrån. Flyttare i Stockholms län skiljer sig här ifrån flyttare i riket där 

nära hälften av de unga bor i hyresrätt efter flytten hemifrån. 

 

Vanligare att arbeta efter flytten hemifrån i Stockholms län jämfört med riket 

De allra flesta unga som flyttar hemifrån arbetar och/eller studerar året efter de flyttat. 

Unga som flyttar hemifrån inom Stockholms län förvärvsarbetar i högre utsträckning än 

totalt i riket. För de unga som lämnat länet i samband med flytten hemifrån är det vanligast 

att studera, drygt 80 procent studerar eller kombinerar förvärvsarbete och studier. 
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1. Barnhushållens flyttningar 

I det här kapitlet studeras hur barnhushåll flyttar. Kapitlet innehåller beskrivningar av 

vilka barnhushåll som flyttar, mellan vilka kommuner de flyttar och mellan vilka 

bostadstyper flyttningarna går. Dessutom beskrivs bostadens storlek före och efter flytt och 

jämförelser görs med hushåll som inte flyttat.  

Sedan 2011 är befolkningen folkbokförd på lägenhet, istället som för tidigare på fastighet. 

Detta är möjligt sedan ett lägenhetsregister införts, i vilket det finns olika uppgifter om 

bostaden. Folkbokföring på lägenhet gör det möjligt att redovisa hushåll utifrån 

befolkningsregistren och möjliggör också redovisning av till exempel bostadsarea. Det finns 

dock ett visst bortfall i lägenhetsregistret och för ungefär tre procent av befolkningen saknas 

därför uppgift om hushållstillhörighet. 

 

1.1 När ett barnhushåll flyttar 

Här definieras barnhushåll som hushåll med minst ett barn som är 18 år eller yngre i slutet 

av året. Hushåll är svåra att följa över tid då ett hushållens sammansättning kan förändras. 

Det kan tillkomma nya medlemmar eller medlemmar kan lämna hushållet. Ett hushåll kan 

också ”försvinna” (exempelvis då två hushåll flyttar samman och bildar ett nytt hushåll) eller 

bildas (till exempel efter en separation). 

Ett hushåll med två sammanboende vuxna med barn är lätt att identifiera och följa över 

tid. Det är mer problematiskt då hushåll separerar eller slås ihop. Här är barnet 

utgångspunkten, vilket innebär att om ett barn flyttar har ett barnhushåll flyttat. Det gäller 

även om barnet flyttar utan någon vuxen, till exempel om ett barn flyttar från sin ena till sin 

andra förälder. Barnet ska dock även efter flytten bo tillsammans med en förälder, ett barn 

som lämnar föräldrahemmet för att bo ensam eller med en partner räknas här inte som ett 

barnhushåll som flyttar. 

I detta kapitel jämförs boendet vid två på varandra följande årsskiften. Det innebär att 

hushåll som bytt bostad flera gånger under ett år endast räknas en gång och hushåll som 

flyttat under året och som före årsskiftet återvänder till samma bostad som de bodde i innan 

inte ingår. Här används uppgifter om boendet från fyra årskiften, från 31 dec 2012 till 31 dec 

2015. Det innebär att flyttningar under tre år kan studeras, åren 2013, 2014 och 2015. I tabell 

1.1 redovisas antalet hushåll vid årsskiftena 2012–2014 och antalet som flyttat året därpå.  

 
Tabell 1.1 Antal barnhushåll i Stockholms län 31 dec 2012–2014 och genomsnitt dessa tre år 

 2012 2013 2014 Genomsnitt Andel som flyttar 

Hushåll med två vuxna 170 100 170 900 173 700 171 600 9 

Hushåll med en vuxen 42 700 43 100 44 200 43 300 12 

Övriga hushåll  32 700 34 700 36 000 34 400 20 

Summa 245 400 248 700 253 900 249 300 11 
      
Antal som flyttat 26 500 27 600 29 100 27 700  

Här ingår bara de som bor i länet respektive år, i övriga tabeller ingår även de som flyttat till länet 
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Hur ett hushåll flyttar kan skilja sig åt beroende på vilken sammansättning hushållet har. 

Därför redovisas hushållen efter hushållstyp. I alla hushåll finns ett eller flera barn både i 

början och slutet av året och här delas hushållen in i fem typer: 

 Hushåll med två vuxna: 

Hushåll som har två vuxna personer som antingen är gifta eller sambo med varandra 

både i början och slutet av året.  

 Hushåll med en vuxen 

Hushåll med en vuxen både i början och slutet av året.  

 Nybildade hushåll 

Hushåll som har en vuxen i början på året och två vuxna i slutet av året.  

 Separerade hushåll 

Hushåll som i början av året har två vuxna i hushållet och i slutet av året en vuxen i 

hushållet.  

 Övriga hushåll 

I gruppen ingår alla hushåll som inte kan föras till någon av ovanstående 

hushållstyper. Till skillnad från en familj, där personer har en relation med varandra, 

ingår alla som bor i samma bostad i ett hushåll. Det innebär att det i ett hushåll till 

exempel kan finnas flera familjer. I gruppen ingår också alla hushåll som inte bara 

består av en eller två föräldrar och barn, till exempel de hushåll som har en 

inneboende. 

 

1.2 Flyttningar efter typ av hushåll 

Under de tre år som studeras här flyttar nästan 30 000 barnhushåll om året i Stockholms 

län. Det motsvarar 11 procent av alla barnhushåll och med andra ord flyttar ungefär vart 

tionde barnhushåll varje år. Barnhushåll flyttar i mindre utsträckning än andra hushåll. Av 

samtliga hushåll byter ungefär 14 procent bostad under ett år.  

Det finns skillnader i andelen som flyttar mellan olika typer av hushåll. Hushåll med två 

vuxna både i början och slutet av året är den vanligaste hushållstypen och de utgör drygt 60 

procent av alla barnhushåll. Av dessa flyttar 7 procent under ett år. Andelen som flyttar är 

ungefär densamma i hushåll med en vuxen både i början och slutet av året. Dessa hushåll 

utgör 15 procent av barnhushållen. Hushåll som nybildats eller separerat under året utgör en 

mindre del av barnhushållen, omkring 2 procent vardera. I dessa hushållstyper är det en 

betydligt högre andel som flyttar, omkring 40 procent. Detta är väntat eftersom dessa hushåll 

bildas genom att åtminstone en vuxen flyttar. 

Övriga hushåll utgör 17 procent av barnhushållen och de är därmed något vanligare än 

hushållen med en vuxen. Övriga hushåll är också en rörlig grupp, 25 procent av dessa 

barnhushåll flyttar varje år. Det finns dock en viss risk att hushåll felaktigt klassificeras som 

övriga hushåll. Det kan exempelvis ske genom att ett hushåll är folkbokfört på fel lägenhet i 

fastigheten, där det bor ett annat hushåll, eller att ett hushåll hyr ut lägenheten i andra hand 

och fortfarande är folkbokförda där. Uppgifter för denna grupp bör därför tolkas med 

försiktighet. 

De hushåll som har ett oförändrat antal vuxna kan förändras genom att barn tillkommer 

eller lämnar hushållet. Denna typ av förändringar har betydelse för hur vanligt det är att 

flytta. Förändringar av antalet barn i hushållet kan bero på att barn föds, flyttar hemifrån, 

flyttar från en av sina föräldrar till den andra och i ett fåtal fall att ett barn avlider. Vad som 

är de vanligaste förändringarna skiljer sig åt mellan olika hushållstyper. I hushåll med två 

vuxna rör det sig oftast om barn som föds eller barn som flyttar hemifrån. Ett typfall för 

nybildade hushåll som ökar antalet barn är när barnen får nya styvsyskon. De flesta hushåll 
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har ett oförändrat antal barn under året medan 5 procent har utökat hushållet med 

ytterligare ett barn och 3 procent har färre barn än tidigare. 

Oavsett hushållstyp är det vanligare att hushållet flyttar om antalet barn förändras. För 

hushåll med två vuxna är det dock en liten skillnad mellan hushållen med färre barn och 

hushållen med oförändrat antal barn. I nybildade hushåll och separerade hushåll där antalet 

barn förändras är det mer än hälften av hushållen som flyttar under året. 

 
Tabell 1.2 Antal hushåll i Stockholms län och andel som flyttar under ett år, efter typ av hushåll och förändring i 
antal barn, genomsnitt 2013–2015 

 

Hushåll med 
två vuxna 

Hushåll med 
en vuxen 

Nybildade 
hushåll 

Separerade 
hushåll 

Andel hushåll som flyttat, procent 
   

Oförändrat antal barn 7 7 37 35 

Fler barn 15 21 59 51 

Färre barn 9 18 69 60 

Totalt 7 8 44 39 

Genomsnittligt antal hushåll 
   Oförändrat antal barn 143 800 34 700 2 700 4 700 

Fler barn 11 200 1 300 900 200 

Färre barn 4 300 1 600 200 800 

Totalt 159 200 37 600 3 800 5 700 

Övriga hushåll ingår inte i tabellen eftersom förändringar i antalet barn kan bero på felaktig folkbokföring 

 

1.3 Flyttningar inom Stockholms län samt till och från länet 

De flesta barnhushåll som flyttar gör det till en annan bostad i samma kommun, det gäller 

för 60 procent av barnhushållen i länet. Vanligast att flytta till en annan bostad i samma 

kommun är det för hushåll i Norrtälje, Nykvarn, Södertälje och Österåker och minst vanligt 

i Solna, Sundbyberg och Danderyd. De hushåll som lämnar kommunen flyttar ofta till 

Stockholms stad eller en närliggande kommun, ofta längs samma pendeltågslinje. Från till 

exempel Upplands Väsby är det vanligast att flytta till Stockholms stad, men därefter 

kommer Sollentuna och Sigtuna. Detsamma gäller Järfälla, efter Stockholms stad kommer 

Upplands-Bro och Sundbyberg. 

Omkring 2 300 barnhushåll lämnar länet varje år, vilket motsvarar nästan 8 procent av de 

hushåll som flyttar. Cirka 1 700 barnhushåll som flyttar till länet tillkommer. De barnhushåll 

som lämnar länet flyttar ofta till närliggande och/eller stora kommuner. De vanligaste 

kommunerna att flytta till är Uppsala, Göteborg, Håbo, Strängnäs och Västerås. De 

barnhushåll som flyttar till länet kommer oftast från större städer, Uppsala, Göteborg, 

Malmö, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås är de vanligaste kommunerna som inflyttade 

hushåll flyttar från. 
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Tabell 1.3 Antal barnhushåll som flyttat och fördelning på destination 2013–2015, efter kommun 

 
Andelen som flyttar inom kommunen, till en annan kommun i Stockholms län och som 

lämnar länet skiljer sig åt mellan olika hushållstyper. Hushåll med två vuxna och nybildade 

hushåll flyttar till ett nytt boende i samma kommun i samma omfattning som alla 

barnhushåll, ungefär 60 procent. Av hushållen med en vuxen är det vanligare att flytta till ett 

nytt boende i samma kommun och mindre vanligt att lämna länet än för barnhushåll i stort. 

Av dessa hushåll flyttar omkring 70 procent inom kommunen och 5 procent lämnar länet. 

Detta gäller även för separerade barnhushåll som flyttar, 68 procent flyttar till en annan 

bostad i samma kommun och 7 procent till ett annat län.  

 

1.4 Flyttningar efter yngsta barnets ålder 

Hur vanligt det är att barnhushåll flyttar varierar med yngsta barnets ålder. Andelen är 

som högst för hushållen med de yngsta barnen. Drygt vart femte hushåll som har ett barn 

under ett år flyttar. Därefter avtar andelen som flyttar för varje ålder tills det yngsta barnet 

uppnått skolåldern då knappt vart tionde hushåll flyttar. För hushåll där det yngsta barnet är 

6 år eller äldre är det sedan mycket små skillnader mellan hushåll med barn i olika åldrar.  

I diagram 1.1 visas andelen hushåll som flyttar efter yngsta barnets ålder för de olika 

hushållstyperna. Hushåll med två vuxna, hushåll med en vuxen och övriga hushåll följer 

mönstret som gäller totalt sett för barnhushåll, med en högre andel som flyttar av hushåll 

med yngre barn och en lägre för hushåll med barn i skolåldern. För nybildade hushåll och 

separerade hushåll återfinns däremot inte detta mönster. Eftersom dessa grupper är relativt 

små är det större variationer mellan åldrarna, men andelen hushåll som flyttar är på ungefär 

Kommun före flytten 
Totalt antal hushåll 
som flyttat 

Andel som flyttat 
inom kommunen, 
procent 

Andel som flyttat till 
en annan kommun i 
länet, procent 

Andel som flyttat 
utom länet, procent Summa 

Stockholms län 88 200 60 32 8 100 

Botkyrka 3 300 57 35 7 100 

Haninge 3 200 64 29 8 100 
Huddinge 3 600 50 42 8 100 
Nacka 3 200 60 32 8 100 
Norrtälje 1 800 81 11 8 100 

Nykvarn 300 71 20 9 100 
Nynäshamn 1000 64 24 11 100 
Salem 600 57 31 11 100 
Danderyd 700 47 47 6 100 
Ekerö 800 57 34 9 100 

Järfälla 2 300 62 28 9 100 
Lidingö 1 400 69 24 7 100 
Sigtuna 2 000 65 21 13 100 
Sollentuna 2 300 62 31 7 100 
Solna 3 300 41 50 10 100 

Stockholm 37 300 68 24 7 100 
Sundbyberg 2 000 47 45 8 100 
Södertälje 4 000 71 17 12 100 
Tyresö 1 400 69 24 7 100 
Täby 1 800 60 35 5 100 

Upplands Väsby 1 600 64 27 10 100 
Upplands-Bro 900 61 25 15 100 
Vallentuna 1 100 58 33 9 100 
Vaxholm 300 63 28 9 100 
Värmdö 1 500 66 26 8 100 
Österåker 1 400 71 22 7 100 
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samma nivå oavsett yngsta barnets ålder. För nybildade hushåll finns till och med en tendens 

till att en högre andel flyttar av hushållen med äldre barn än med yngre barn. 

 
Diagram 1.1 Andel som flyttar i olika hushållstyper efter yngsta barnets ålder, genomsnitt 2013–2015 
Procent 

 
 Yngsta barnets ålder 

 

1.5 Flyttningar efter svensk och utländsk bakgrund 

Hushåll med utländsk bakgrund skiljer sig åt från hushåll med svensk bakgrund när det 

gäller fördelningen efter hushållstyp. Hushåll med utländsk bakgrund tillhör oftare övriga 

hushåll än vad hushåll med svensk bakgrund gör. Närmare 30 procent av barnhushållen med 

utländsk bakgrund är övriga hushåll jämfört med 10 procent av hushållen med svensk 

bakgrund. 

Hushåll med utländsk bakgrund flyttar i något större utsträckning än hushåll med svensk 

bakgrund. Det är vanligt att flytta den första tiden efter invandringen, vilket kan vara en 

förklaring till skillnaden. Hushåll med utländsk bakgrund bor i högre grad i hyresrätt och i 

lägre grad i småhus jämfört med hushåll med svensk bakgrund. Detta kan också ha betydelse 

för skillnaderna mellan dessa två grupper. Mönstret att det är vanligare att flytta för hushåll 

med utländsk bakgrund gäller dock inte för hushåll med en vuxen där hushåll med svensk 

bakgrund flyttar i större utsträckning än hushåll med utländsk bakgrund.  

 
Tabell 1.4 Andel av barnhushållen som flyttar efter svensk/utländsk bakgrund, genomsnitt 2013-2015 

 Svensk bakgrund Utländsk bakgrund Totalt 

Hushåll med två vuxna 9 11 9 

Hushåll med en vuxen 13 10 12 

Övriga hushåll  20 21 20 

Alla barnhushåll 10 13 11 

 

1.6 Flyttningar efter bostadstyp 

Hushåll med barn bor ofta i småhus, det gäller drygt fyra av tio barnhushåll. Det är också 

hushåll boende i småhus som flyttar i lägst utsträckning. Av hushållen som bor i småhus 

flyttar 6 procent under ett år. Det är ungefär lika många barnhushåll som bor i hyresrätt och i 

bostadsrätt, ungefär 30 procent vardera. Hushåll boende i dessa bostadstyper flyttar också i 

samma utsträckning och 16 procent flyttar under ett år. 

Att bo i småhus är vanligast bland hushåll med två vuxna. Över hälften av dessa hushåll 

bor i ett småhus. I separerade hushåll är det lika vanligt att bo i hyresrätt som i småhus och i 
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de andra hushållstyperna är hyresrätt vanligast. Hur vanligt det är att flytta från olika 

bostadstyper skiljer sig åt mellan olika typer av hushåll. I hushåll med två vuxna är det en 

betydligt lägre andel av de som bor i småhus som flyttar jämfört med de som bor i bostadsrätt 

eller i hyresrätt, och det är vanligare att flytta från bostadsrätt än från hyresrätt. I nybildade 

hushåll och övriga hushåll är det också högst andel som flyttar av de som bor i bostadsrätt 

och lägst andel av de som bor i småhus. I hushåll med en vuxen är det däremot ungefär lika 

vanligt att flytta oavsett bostadstyp. Separerade hushåll skiljer sig också ifrån barnhushåll i 

stort. För dessa hushåll är andelen som flyttar högst bland de som bor i småhus och lägst i 

hyresrätt. Dessa hushåll minskar från två vuxna till en vuxen, vilket får inverkan på 

ekonomin och kan ha betydelse för möjligheterna att bo kvar. 

 
Diagram 1.2 Andel som flyttar i olika hushållstyper efter bostadstyp, genomsnitt 2013–2015 
Procent 

 
I diagrammet ingår inte de som bor i övrigt boende, ungefär 1 procent av alla barnhushåll. 

 

Som tidigare nämnts är det ofta hushåll med yngre barn som flyttar. När hushållen delas in 

efter bostadstyp är detta åldersmönster tydligt för både boende i hyresrätt och i bostadsrätt, 

medan det är betydligt mindre skillnader mellan hushåll med yngre och äldre barn för de 

hushåll som bor i småhus.  

 
Diagram 1.3 Andel som flyttar i olika bostadstyper efter yngsta barnets ålder, genomsnitt 2013–2015 
Procent 

 
 Yngsta barnets ålder 
 

Bostadstyp före och efter flytt 

Av tio hushåll som flyttat bodde fyra i en bostadsrätt, fyra i en hyresrätt och två i ett 

småhus före flytten. Efter flytten är de mer jämnt fördelade och drygt tre av tio hushåll bor i 
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vartdera småhus, bostadsrätt och hyresrätt. Trots att det efter flytten blir en jämnare 

fördelning mellan boendetyperna så är det ändå inte samma fördelning som för alla 

barnhushåll, där drygt fyra av tio bor i småhus. 

Det är vanligt att hushåll fortsätter att bo i samma boendeform som innan flytten. Det 

gäller särskilt för boende i en hyresrätt, över 60 procent av hushållen återfinns i en hyresrätt 

även efter flytten. Nästan hälften av hushållen som bodde i en bostadsrätt före flytten bor 

också i en bostadsrätt efter flytten och hälften av hushållen som bodde i ett småhus återfinns 

i ett nytt småhus efter flytten. Det är relativt få hushåll som innan flytten bodde i en 

bostadsrätt eller småhus som efter flytten bor i en hyresrätt. 

 
Tabell 1.5 Bostadstyp före och efter flytten för de hushåll som flyttat, genomsnitt 2013–2015 

 

 
Boende 

efter flytten     
 

Boende före flytten Bostadsrätt Hyresrätt Småhus Övrigt boende Summa 

Genomsnittligt  

antal hushåll 

Bostadsrätt 46 15 37 2 100 11 300 

Hyresrätt 20 62 16 2 100 11 300 

Småhus 31 17 50 2 100 6 100 

Övrigt boende 27 40 20 13 100 700 

Samtliga bostadstyper 33 34 31 2 100 29 400 

 

Några typer av hushåll skiljer sig från det generella mönstret att oftast flytta till samma 

bostadstyp. Exempelvis är det vanligare att hushåll med två vuxna och nybildade hushåll 

flyttar från bostadrätt till småhus än till en annan bostadsrätt. För separerade hushåll som 

flyttar från småhus är det vanligare att flytta till en bostadsrätt än till ett annat småhus. 

 
Bostadsarea före och efter flytt 

En anledning till att flytta kan vara att byta till en bostad som är bättre anpassad till 

hushållets storlek. Det är som tidigare visats exempelvis vanligt för hushåll med små barn att 

flytta från bostadsrätt till småhus. Småhus är oftast större än bostadsrätter, och här kan 

flytten vara motiverad av att få ett större utrymme, till exempel egna rum till barnen. 

Barnhushåll som bor i småhus har i genomsnitt en bostadsarea på drygt 130 m2 jämfört med 

88 m2 i snitt för barnhushåll i bostadsrätt och 82 m2 i hyresrätt. 

De hushåll som flyttar bodde före flytten i genomsnitt mindre, 88 m2, än de som inte 

flyttar, 107 m2. Detta gäller oavsett bostadstyp. De hushåll som flyttar har i genomsnitt en 

större bostad efter flytten, men även efter flytten bor de mindre än de hushåll som inte flyttar 

och den genomsnittliga bostadsarean är 100 m2. Det finns skillnader både mellan olika 

hushållstyper och mellan boende i olika bostadstyper. Hushåll med två vuxna och nybildade 

hushåll flyttar i genomsnitt till en större bostad. Det gäller särskilt för de hushåll som bodde i 

bostadsrätt före flytten. Hushåll med två vuxna som flyttar från en bostadsrätt ökar i 

genomsnitt sin bostadsarea från 79 m2 till 113 m2 och ökningen är ungefär densamma för 

nybildade hushåll. I dessa hushållstyper är det, som visats tidigare, vanligt att flytta från 

bostadsrätt till småhus. Även i gruppen övriga hushåll har hushållet i genomsnitt en större 

bostadsarea efter flytten. Till skillnad från hushåll med två vuxna och nybildade hushåll 

gäller det dock inte oavsett bostadstyp före flytten. Övriga hushåll som flyttar från småhus 

har i genomsnitt en mindre bostadsarea efter flytten.  

Hushåll med en vuxen har i genomsnitt en lika stor bostad före som efter flytten. Om 

hushållet flyttar till en större eller mindre bostad skiljer sig åt mellan olika bostadstyper. De 

som bodde i småhus före flytten har i genomsnitt minskat sin bostadsarea medan de som 

flyttat från övriga bostadstyper har en något större bostadsarea efter flytten. 
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Separerade hushåll flyttar i genomsnitt till en mindre bostad. Detta gäller dock endast de 

som flyttar från småhus och från bostadsrätt, och det är särskilt tydligt för de som flyttar från 

småhus, där bostadsarean minskar från 132 m2 till 86 m2 i genomsnitt. Här sker som tidigare 

nämnts ofta en flytt till bostadsrätt.  

 
Tabell 1.6 Genomsnittlig bostadsarea i m2 före och efter flytt för olika hushållstyper efter bostadstyp före flytt, 
genomsnitt 2013–2015 

 

Hushåll med  
två vuxna 

 Hushåll med  
en vuxen 

 Nybildade  
hushåll 

 Separerade 
hushåll 

 
Övriga hushåll 

 
Bostadsarea  Bostadsarea  Bostadsarea  Bostadsarea  Bostadsarea 

Bostadstyp före flytten 
före 
flytten 

efter 
flytten 

 före 
flytten 

efter 
flytten 

 före 
flytten 

efter 
flytten 

 före 
flytten 

efter 
flytten 

 före 
flytten 

efter 
flytten 

Bostadsrätt 79 113  76 84  75 110  90 74  79 99 

Hyresrätt 77 95  73 78  73 98  80 82  75 86 

Småhus 127 130  126 96  117 125  132 86  132 108 

Övrigt boende 72 100  67 76  65 97  77 78  69 87 

Samtliga bostadstyper 88 111  83 83  81 107  105 81  86 94 

 

1.7  Barnhushållens inflyttning till nyproduktion 

Åtta procent av barnhushållen som flyttat 2013–2015 bodde i slutet av 2015 i en bostad 

som byggts 2010 eller senare. Andelen är något högre, 11 procent, för de som flyttat till en 

bostadsrätt och lägst för de som flyttat till ett småhus. Det går också att studera hur stor 

andel barnhushåll som flyttat utgör av samtliga hushåll som bor i nyproducerade bostäder, 

och i var femte nyproducerad bostad bor ett av de barnhushåll som är med i denna analys.  

Andelen är högst i småhus, i mer än vart fjärde småhus bor ett barnhushåll som har flyttat. 

Andelen barnhushåll totalt sett i nyproducerade bostäder är högre än andelen barnhushåll 

som har flyttat. Det beror på att exempelvis par som flyttat innan de fått sitt första barn inte 

räknas som ett barnhushåll som har flyttat. Boendet totalt sett i nyproducerade bostäder 

beskrivs närmare i nästa kapitel. 
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2. Boende i nyproduktion 

I kapitlet studeras vilka bostäder som byggts sedan 2010 och vilka typer av hushåll som bor 

i olika typer av bostäder. 

2.1  Bostadsbyggandet 2010–2015 

Sedan 2010 har det byggts 93 0001 nya bostäder i Sverige varav 32 000 eller 35 procent i 

Stockholms län. Eftersom drygt 20 procent av Sveriges befolkning bor i länet så har det byggs 

mer per capita i Stockholms län än i riket. I Stockholms län bodde i slutet av 2015 drygt 

81 000 personer i de bostäder som byggts sedan 2010.  

 
Tabell 2.1 Nyproducerade bostäder 2010-2015, i Stockholms län och riket. Antal och procent 

Bostadstyp Länet Riket Länet 

procent 

Riket 

procent 

Stockholms läns 
andel av riket 

procent 

Bostadsrätt 17 200 37 000 54 40 46 

Hyresrätt 9 500 28 900 30 31 33 

Småhus 5 300 26 800 17 29 20 

Övriga bostäder - 0 - 0 0 

Summa 32 100 92 800 100 100 35 

 

I Stockholms län är över hälften av de nyproducerade bostäderna bostadsrätter. Av tio nya 

bostäder är fem en bostadsrätt, tre en hyresrätt och knappt två ett småhus. I riket är det 

något mer jämnt fördelat mellan de olika bostadsformerna, av tio nybyggda bostäder är fyra 

en bostadsrätt, tre en hyresrätt och tre ett småhus.  

I genomsnitt är en nybyggd bostad i länet 88 m2, det är något mindre än genomsnittet i 

riket för nybyggda bostäder som är 96 m2. Att bostadsytan i genomsnitt är större i riket som 

helhet än i Stockholms län beror på att det byggs fler småhus i riket och småhus är generellt 

större än lägenheter i flerbostadshus. Både nybyggda småhus och hyresrätter är i genomsnitt 

något större i länet än i riket. 

 

2.2  Boendet i nyproduktion 

I de nybyggda bostadsrätterna bor nästan 39 000 personer, i hyresrätterna 24 000 och i 

småhusen 19 000 personer. Över hälften är personer i ett gift par eller ett sambopar, 27 

procent är barn under 18 år och 10 procent är ensamboende. Att vara gift är betydligt 

vanligare än att vara sambo för de par som bor i ett småhus, i hyresätterna är det ungefär lika 

vanligt att vara sambo som gift. Barnen är överrepresenterade i småhusen, över 40 procent 

av de boende i småhusen är barn under18 år. 

 
  

                                                 
1 Enligt hushållsregistret. Andra uppgifter kan förekomma eftersom byggår kan registreras olika 
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Tabell 2.2 Hushållstyp i de nyproducerade bostäderna efter bostadstyp, Stockholms län 2015.  

 1 vuxen utan 
barn 

2 vuxna utan 
barn 

Hushåll med barn 
under 18 år 

Övriga 
hushåll 

Summa 

Bostadsrätt 31 29 31 8 100 

Hyresrätt 29 21 38 12 100 

Småhus 5 13 75 8 100 

Totalt 26 24 40 9 100 

 

I tre av fyra nybyggda småhus bor ett hushåll med barn under 18 år. Det är vanligare i länet 

än i riket. I bostadsrätterna är det jämn fördelning mellan ensamboende, par utan barn och 

barnhushåll. I hyresrätterna är det är det vanligare att det bor en barnfamilj än de övriga 

hushållstyperna, men inte lika vanligt som i ett småhus. 

 
Tabell 2.3 Andel barnhushåll som bor i de nyproducerade bostäderna efter bostadstyp, 2015. Procent 

 Stockholms län Riket 

Bostadsrätt 31 24 

Hyresrätt 38 26 

Småhus 75 66 

Totalt 40 33 

 

Det är vanligt att det bor barnhushåll i småhus och det kanske är intressantare att se det 

omvända, vilka är de hushåll som flyttar in i ett nyproducerat småhus och inte är en 

barnfamilj? Det visar sig att i hälften av de nybyggda småhusen i länet som det inte bor en 

barnfamilj i bor det hushåll med två äldre vuxna med eller utan hemmaboende barn över 

18 år. Som hushåll med äldre vuxna räknas här de hushåll där den yngsta i paret är äldre än 

40 år. 

Det är framförallt hushåll med yngre barn som flyttar in i de nyproducerade lägenheterna 

och särskilt i bostadsrätterna. Av de barnhushåll som bor i en nybyggd lägenhet är det 

vanligast att bo i en bostadsrätt när det yngsta barnet i hushållet är under fem år. När det 

yngsta barnet är något äldre är det flest hushåll som bor i ett småhus. När det yngsta barnet i 

hushållet är 15 år eller äldre är det återigen vanligast att hushållet bor i en bostadsrätt. Det 

skulle exempelvis kunna vara hushåll som lämnat villan när de äldre barnen börjat flytta 

hemifrån. Det är ungefär lika vanligt att bo i en nybyggd hyresrätt oavsett yngsta barnets 

ålder. 

I riket är mönstret annorlunda. För barnhushåll som bor i nyproduktion, oavsett yngsta 

barnets ålder, är det vanligast att bo i ett småhus. Möjligen med undantag för de hushåll där 

det yngsta barnet är 17 år, då är bostadsrätt vanligare. 
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3. Flytten från föräldrahemmet 

I detta kapitel studeras ungas flytt från föräldrahemmet. Här beskrivs vid vilken ålder de 

flyttar, vart de flyttar och vad de ägnar sig åt efter flytten hemifrån. Uppgifterna bygger på 

ungas folkbokföring och det är första gången de är folkbokförda i en annan fastighet än 

någon av föräldrarna som mäts. Det är troligtvis relativt vanligt att unga inte bor där de är 

folkbokförda. Något som tyder på detta är att omkring 30 procent av alla studentbostäder 

saknar folkbokförda, trots att det är brist på studentlägenheter. Åldern vid flytten hemifrån 

är lägre när personer tillfrågats om när de lämnade föräldrahemmet än när flytten mäts 

genom uppgifter från folkbokföringen. Flyttar till förstahandskontrakt, bostadsrätter och 

småhus registreras troligtvis i betydligt högre grad än flyttar till exempelvis lägenheter som 

hyrs i andra eller tredje hand. Ungas flytt hemifrån utifrån uppgifter från folkbokföringen 

kan därför snarare ses som den första flytten till en mer permanent bostad. 

 

3.1 Ålder vid flytten från föräldrahemmet 

Ålder vid flytten hemifrån i Stockholms län jämfört med riket 

Unga i Stockholms län stannar kvar längre i föräldrahemmet än vad unga i riket gör. 

Jämförelser mellan olika kommuntyper har visat att åldern vid flytten hemifrån framförallt 

är högre i Sveriges tre storstadsområden medan det är mindre skillnad mellan övriga typer av 

kommuner (SCB, 2015).  

Kvinnor flyttar i genomsnitt hemifrån tidigare än män. Det gäller såväl i riket som i 

Stockholms län och medianåldern vid flytten hemifrån skiljer sig med närmare ett år. 

Medianåldern vid flytten hemifrån i Stockholms län var 22,1 år för kvinnor och 22,9 år för 

män under år 2015. I riket var medianåldern 21,3 år för kvinnor och 22,1 för män. Att 

kvinnor flyttar hemifrån tidigare än män har visats tidigare, och det gäller även i flera andra 

länder (se t.ex. Billari m.fl., 2001). En förklaring till detta kan vara att fler kvinnor än män 

läser vidare efter gymnasiet, något som kräver en flytt om högskola eller universitet saknas 

på boendeorten. En annan förklaring är att kvinnor flyttar ihop med en partner tidigare än 

män, och därmed oftare lämnar föräldrahemmet för att bo tillsammans med en partner (SCB, 

2012, Dribe och Stanfors, 2002). 

I diagram 3.1 redovisas medianåldern vid flytten hemifrån under perioden 1990–2015 för 

kvinnor respektive män i Stockholms län och i riket. Sedan början av 1990-talet har åldern 

vid flytten hemifrån ökat med ungefär ett år för kvinnor i Stockholms län. Utvecklingen i 

Stockholms län följer den i riket relativt väl, men medianåldern har ökat något mer i 

Stockholms län än i riket. I mitten av 1990-talet, då skillnaden var som minst, flyttade unga 

kvinnor i Stockholms län hemifrån ungefär ett halvår senare än unga i riket. År 2015 var 

skillnaden 0,8 år. 

Utvecklingen över tid skiljer sig för män jämfört med för kvinnor. Under 1990-talet 

minskade åldern vid flytten hemifrån men det har sedan skett en ökning under 2000-talet. 

Liksom för kvinnor är utvecklingen i Stockholms län relativt lik den i riket, med en större 

skillnad mellan länet och riket under 2000-talet än under 1990-talet. För unga män i riket är 

medianåldern vid flytten hemifrån på ungefär samma nivå år 2015 som 1990, medan den för 

män i Stockholms län är nära ett halvår högre 2015, 22,9 år jämfört med 22,5 år 1990.  
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Eftersom utvecklingen över tid sett olika ut för kvinnor och män har skillnaderna mellan 

könen minskat sedan början av 1990-talet. Då var skillnaden i medianålder vid flytten 

hemifrån omkring 1,5 år jämfört med knappt 1 år idag. En möjlig förklaring till att 

skillnaderna mellan könen har minskat är att andelen unga män som kallades in till 

militärtjänstgöring minskade under 1990-talet och 2000-talet, fram till att värnplikts-

utbildningen ersattes av en frivillig militär grundutbildning 2010. Unga värnpliktiga var ofta 

folkbokförda i föräldrahemmet tills de avslutat sin militärtjänst. 

Sedan ungefär år 2000 är utvecklingen av åldern vid flytten hemifrån ungefär densamma 

för både kvinnor och män. Ökade svårigheter att ta sig in på bostadsmarknaden är troligtvis 

en viktig förklaring till att flytten hemifrån sker senare. Resultat från Boverkets årliga 

bostadsmarknadsenkäter visar att allt fler kommuner uppger en brist på bostäder i 

kommunen (se till exempel Boverket, 2007, 2013 och 2016). Bristen gäller ofta små bostäder 

och hyresrätter, vilket ofta är den typ av bostäder unga efterfrågar.  

 
Diagram 3.1 Medianålder vid flytten från föräldrahemmet i riket och Stockholms län, 1990–2015 
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Uppgifterna är åldersstandardiserade utifrån rikets befolkningsstruktur år 2015 
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Ålder vid flytt från föräldrahemmet i kommunerna i Stockholms län 

Åldern vid flytten hemifrån varierar mellan kommunerna i Stockholms län. I tabell 3.1 

redovisas medianåldern per kommun för fem perioder. Liksom i riket och Stockholms län 

flyttar kvinnor hemifrån tidigare än män även i kommunerna i Stockholms län. Utvecklingen 

mot en högre ålder vid flytten hemifrån under 2000-talet märks i de flesta kommuner i 

Stockholms län och det är i stort sett samma kommuner som har de högsta respektive lägsta 

medianåldrarna när kvinnors och mäns ålder vid flytten hemifrån jämförs. Under den 

senaste perioden, 2010–2015, varierar kvinnors ålder vid flytten hemifrån mellan 20,8 år i 

Nykvarn och 22,5 år i Solna. För män varierar medianåldern mellan 21,6 år i Nykvarn och 

23,1 år i Solna och Botkyrka. Nykvarn, Nynäshamn, Norrtälje och Södertälje hör till de 

kommuner som har lägst flyttålder under nästan samtliga perioder och både för kvinnor och 

för män. Det är mer variation när det gäller kommunerna med högst medianålder vid flytten 

hemifrån, men Danderyd, Täby, Lidingö och Solna hör till de kommuner som har högst 

medianålder de flesta perioder. Bland män i Danderyd och Täby har åldern vid flytten 

hemifrån minskat mellan de två senaste perioderna och 2010–2015 ligger åldern vid flytten 

hemifrån på en mer genomsnittlig nivå i dessa två kommuner. I Botkyrka, Sundbyberg och 

Stockholms stad har åldern vid flytten hemifrån ökat relativt övriga kommuner. I dessa tre 

kommuner var medianåldern vid flytten hemifrån ungefär i nivå med hela Stockholms län 

under 1990-talet men under perioden 2010–2015 hör de till kommunerna med högst 

medianålder i länet. 

 
Tabell 3.1 Medianålder vid flytten från föräldrahemmet i kommunerna i Stockholms län, 1990–2015 

 Kvinnor  Män 

 1990–
1994 

1995–
1999 

2000–
2004 

2005–
2009 

2010–
2015 

 1990–
1994 

1995–
1999 

2000–
2004 

2005–
2009 

2010–
2015 

Riket 20,6 20,7 20,6 20,8 21,2  21,9 21,8 21,6 21,7 22,0 

Stockholms län 21,2 21,2 21,4 21,5 21,9  22,3 22,2 22,3 22,4 22,6 

Botkyrka 20,8 21,0 21,3 21,5 22,2  22,0 22,3 22,6 22,9 23,1 

Danderyd 22,5 22,4 22,3 22,3 22,1  23,3 22,8 23,3 23,1 22,6 

Ekerö 21,5 21,5 21,3 21,2 21,7  22,6 22,4 22,3 22,2 22,4 

Haninge 20,9 20,9 21,1 21,2 21,7  22,1 22,1 22,3 22,3 22,6 

Huddinge 20,9 21,2 21,3 21,5 21,8  22,2 22,2 22,3 22,5 22,9 

Järfälla 21,4 21,3 21,7 21,6 22,1  22,5 22,5 22,4 22,6 22,9 

Lidingö 22,0 21,8 22,1 21,9 22,1  23,3 22,5 22,6 22,5 22,4 

Nacka 21,3 21,4 21,6 21,6 21,7  22,4 22,3 22,4 22,3 22,5 

Norrtälje 20,3 20,5 20,7 20,8 21,1  21,7 21,6 21,6 21,7 22,0 

Nykvarn 20,4 20,8 20,5 20,5 20,8  21,9 22,1 22,0 21,4 21,6 

Nynäshamn 20,2 20,6 20,5 20,5 21,0  21,4 21,8 21,4 21,4 21,8 

Salem 21,0 21,1 20,9 20,8 21,5  22,0 22,3 22,1 22,2 22,2 

Sigtuna 20,9 20,7 20,9 21,2 21,7  22,3 22,2 22,1 22,0 22,3 

Sollentuna 21,6 21,4 21,6 21,6 22,0  22,7 22,6 22,6 22,5 22,7 

Solna 21,8 21,8 21,8 21,9 22,5  23,0 22,2 22,6 23,2 23,1 

Stockholm 21,4 21,2 21,5 21,8 22,1  22,4 22,1 22,3 22,6 22,8 

Sundbyberg 21,3 21,3 21,6 21,7 22,2  22,5 22,5 22,3 22,6 23,0 

Södertälje 20,5 20,7 20,8 21,0 21,5  21,7 21,6 21,7 21,8 22,3 

Tyresö 21,3 21,3 21,2 21,2 21,8  22,5 22,3 22,5 22,3 22,6 

Täby 21,8 22,0 22,2 21,9 22,1  22,8 23,1 23,1 23,1 22,7 

Upplands Väsby 21,1 21,2 21,6 21,3 21,8  22,2 22,2 22,5 22,3 22,5 

Upplands-Bro 20,8 21,2 21,2 21,1 21,8  21,9 22,2 22,1 22,2 22,4 

Vallentuna 21,3 21,2 21,1 21,4 21,7  22,5 22,4 22,3 22,5 22,7 

Vaxholm 21,0 21,2 21,7 21,9 21,6  22,6 22,4 22,5 22,2 22,6 

Värmdö 21,0 21,0 21,0 21,0 21,6  22,4 22,1 22,5 22,2 22,5 

Österåker 21,1 21,4 21,4 21,1 21,6  22,5 22,5 22,5 22,3 22,6 

Uppgifterna är åldersstandardiserade utifrån rikets befolkningsstruktur år 2015 
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Ålder vid flytt från föräldrahemmet i Stockholms stads stadsdelsnämnder 

För de tre senaste perioderna, 2000–2004, 2005–2009 och 2010–2015, kan beräkningar 

av medianåldern vid flytten hemifrån tas fram för Stockholms stads stadsdelsnämnder enligt 

dagens indelning, vilket redovisas i tabell 3.2. Det finns skillnader i ålder vid flytten hemifrån 

mellan stadsdelsnämnderna. Däremot är det mindre variation mellan stadsdelsnämnderna 

inom Stockholms stad än mellan kommunerna i Stockholms län och det skiljer mindre än ett 

år mellan stadsdelsnämnden med högst respektive lägst medianålder vid flytten hemifrån. 

För kvinnor varierade medianåldern mellan 21,7 år i Bromma och 22,6 år på Östermalm och 

för män mellan 22,5 år i Bromma och 23,4 år i Rinkeby-Kista och Skärholmen under 

perioden 2010–2015.  

Åldern vid flytten hemifrån har ökat under 2000-talet i alla stadsdelsnämnder men i 

Bromma och Älvsjö är ökningen marginell och båda dessa stadsdelsnämnder har gått från att 

ha en förhållandevis hög ålder vid flytten hemifrån till att höra till de stadsdelsnämnder med 

lägst flyttålder. I Rinkeby-Kista har utvecklingen gått åt motsatt håll. Medianåldern vid 

flytten hemifrån har ökat med ungefär ett år mellan 2000–2004 och 2010–2015 och 

Rinkeby-Kista har gått från att tillhöra de stadsdelsnämnder med lägst medianålder till de 

med högst. 

 
Tabell 3.2 Medianålder vid flytten från föräldrahemmet i Stockholms stads stadsdelsnämnder, 2000–2015 

 Kvinnor  Män 

 2000–
2004 

2005–
2009 

2010–
2015  

2000–
2004 

2005–
2009 

2010–
2015 

Riket 20,6 20,8 21,2  21,6 21,7 22,0 

Stockholms län 21,4 21,5 21,9  22,3 22,4 22,6 

Stockholms stad 21,5 21,8 22,1  22,3 22,6 22,8 

Bromma 21,7 21,9 21,7  22,3 22,5 22,5 

Enskede-Årsta-Vantör 21,3 21,7 22,0  22,4 22,4 22,7 

Farsta 21,4 21,6 21,9  22,3 22,6 22,9 

Hägersten-Liljeholmen 21,3 21,8 22,1  22,2 22,6 22,8 

Hässelby-Vällingby 21,6 21,6 21,9  22,4 22,5 22,6 

Kungsholmen 21,6 21,9 22,3  22,2 22,8 22,8 

Norrmalm 21,7 22,0 22,5  22,3 22,9 22,9 

Rinkeby-Kista 21,5 22,2 22,3  22,3 23,0 23,4 

Skarpnäck 21,3 21,7 22,2  22,0 22,5 22,6 

Skärholmen 21,6 21,7 22,3  22,7 22,8 23,4 

Spånga-Tensta 21,6 21,9 22,1  22,6 22,7 23,0 

Södermalm 21,6 21,9 22,2  22,2 22,4 22,9 

Älvsjö 21,7 21,5 22,0  22,5 22,5 22,6 

Östermalm 22,2 22,3 22,6  22,3 22,7 23,2 

Uppgifterna är åldersstandardiserade utifrån rikets befolkningsstruktur år 2015 

 
Inkomstnivå, bostadstyp, bostadsyta och hushållets sammansättning 

Skillnader i ålder vid flytten hemifrån mellan riket och Stockholms län kan troligtvis till 

stor del förklaras av större svårigheter att ta sig in på bostadsmarknaden i Stockholms län, 

med långa kötider till hyreslägenheter och höga priser på bostadsrätter. Skillnader inom 

länet, där det i stort sett är en gemensam bostadsmarknad, kan exempelvis bero på olika 

ekonomiska förhållanden i föräldrahemmet. De ekonomiska förhållandena i familjen kan 

vara av betydelse för när flytten hemifrån sker. I familjer med en relativt hög 

levnadsstandard kan det finnas förutsättningar att få ekonomisk hjälp med den egna 

bostaden, vilket skulle kunna tidigarelägga flytten hemifrån. Samtidigt skulle flytten kunna 

försenas i dessa familjer genom bättre möjligheter för unga att bo kvar hemma utan att 

behöva bidra till kostnaderna för bostad och mat. Även bostaden familjen bor i kan ha 
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betydelse. I en bostad med ett relativt litet utrymme kan det finnas ett större behov av att 

flytta för att få ett privatliv jämfört med i en rymligare bostad. Utrymmet i bostaden påverkas 

dels av bostadens yta och dels av hur många som bor i hushållet. I detta avsnitt studeras 

ålder vid flytten hemifrån efter inkomstnivå, typ av bostad, bostadsarea och hushållets 

sammansättning. Detta görs för unga som flyttat hemifrån under åren 2013–2015, där 

uppgift om bostadsarea finns tillgänglig från lägenhetsregistret. 

Familjens inkomstnivå redovisas här i fem grupper och det är inkomstnivån året före flytt 

som används. Av de unga som flyttade hemifrån i Stockholms län under perioden 2013–2015 

tillhörde 4 procent en familj med låg inkomst, 18 procent en familj med medellåg inkomst, 55 

procent en familj med medelinkomst, 17 procent en familj med medelhög inkomst och 6 

procent en familj med hög inkomst. 

I diagram 3.2 visas medianåldern vid flytten hemifrån i Stockholms län efter familjens 

inkomstnivå. Unga i familjer med lägre inkomst flyttar hemifrån tidigare än de i familjer med 

medelinkomst eller högre inkomst. Medianåldern vid flytten hemifrån år 2013–2015 var 

omkring 21 år för både kvinnor och män i den lägsta inkomstklassen och drygt 22 år för 

kvinnor och 23 år för män i familjer med medelinkomst. Både för kvinnor och män är åldern 

vid flytten hemifrån något lägre i den högsta inkomstklassen jämfört med i familjer med 

medelinkomst eller medelhög inkomst. Detta mönster gäller även totalt sett i riket. 

 
Diagram 3.2 Medianålder vid flytten från föräldrahemmet i Stockholms län efter familjens inkomstnivå, 2013–
2015 
Ålder 

 
 

Det är relativt små skillnader i ålder vid flytten hemifrån mellan olika bostadstyper. Unga 

som bodde i småhus året före flytten hemifrån flyttar tidigare än de som bodde i bostadsrätt, 

skillnaden är knappt ett halvår. För kvinnor som bodde i hyresrätt före flytten är åldern vid 

flytten hemifrån ungefär i nivå med åldern för de som bodde i småhus. För män flyttar de 

som bodde i hyresrätt före flytten istället vid samma ålder som de som bodde i bostadsrätt. 
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Diagram 3.3 Medianålder vid flytten från föräldrahemmet i Stockholms län efter bostadstyp, 2013–2015 
Ålder 

 
 

En jämförelse av flytten hemifrån efter bostadsarea visar också på relativt små skillnader, 

men åldern vid flytten hemifrån minskar med bostadens storlek. För kvinnor i Stockholms 

län varierar åldern vid flytten hemifrån mellan 21,9 år för de som före flytten hemifrån bodde 

i en bostad som var minst 140 m2 och 22,2 år för de i en bostad som var mindre än 80 m2. För 

män är åldern vid flytten hemifrån 22,5 år för de i en bostad som var minst 140 m2 och 23 år 

för de i en bostad som var mindre än 80 m2. Något motsägelsefullt är sambandet det 

motsatta när ålder vid flytten hemifrån jämförs efter bostadsarea per person. De som innan 

flytten bodde i en bostad med mindre än 20 m2 per person flyttar knappt ett halvår tidigare 

än de i en bostad med minst 40 m2 per person. Att sambanden går åt olika håll kan förklaras 

av att hushållens sammansättning skiljer sig åt i olika stora bostäder och när det gäller 

hushållet tycks det som att det framförallt är antalet barn i hushållet som har betydelse för 

åldern vid flytten hemifrån. Unga som är det enda barnet i hushållet stannar kvar längst i 

föräldrahemmet och åldern minskar med antalet barn. Både för kvinnor och män är 

skillnaden ungefär 1,5 år mellan de som var det enda barnet i hushållet och de i hushåll med 

fyra eller fler barn. 

 
Diagram 3.4 Medianålder vid flytten från föräldrahemmet i Stockholms län efter antal barn i hushållet, 2013–2015 
Ålder 

 
  

19

20

21

22

23

24

Kvinnor Män

Bostadsrätt

Hyresrätt

Småhus

Övriga

0

19

20

21

22

23

24

Kvinnor Män

Ett

Två

Tre

Fyra eller fler

0

Antal barn 
i hushållet:



2016:06 Barnhushållens flyttningar och flytt från föräldrahemmet för unga vuxna 

 

22 

 

3.2 Flytt inom hemkommunen, till annan kommun eller ut från länet 

Totalt sett sker nära två av tre flyttar inom kommunen. De som flyttar hemifrån flyttar 

oftare över en kommun- eller länsgräns än andra flyttare, men även för dessa är det vanligast 

att flytta inom kommunen. Det gäller omkring hälften av de som lämnat föräldrahemmet 

under åren 2010–2015. Det är vanligare att kvinnor flyttar över en kommungräns när de 

flyttar hemifrån än att män gör det. Det gäller såväl i riket som i Stockholms län. Andelen 

som flyttar inom hemkommunen är något lägre i Stockholms län än i riket, medan det är 

vanligare att flytta inom länet för de unga som flyttat hemifrån i Stockholms län jämfört med 

totalt i riket.  

Det är en lägre andel som flyttar hemifrån inom hemkommunen idag jämfört med början 

av 1990-talet. Det gäller både Stockholms län och riket totalt sett. Av de som flyttade 

hemifrån i Stockholms län under perioden 1990–1994 flyttade 57 procent av kvinnorna och 

62 procent av männen inom kommunen, jämfört med 45 procent av kvinnorna och 51 

procent av männen under den senaste perioden. 

Andelen som flyttar hemifrån inom kommunen varierar mellan kommunerna i Stockholms 

län. Högst är andelarna i Stockholm, Norrtälje och Södertälje. I Stockholms stad flyttade 62 

procent av kvinnorna och 66 procent av männen som lämnade föräldrahemmet inom 

kommunen. Lägst andelar, omkring 15 procent av kvinnorna och cirka 20 procent av 

männen, återfinns i Ekerö och Danderyd. I båda dessa kommuner finns det en relativt liten 

andel lägenheter i flerbostadshus, vilket kan vara en förklaring till att många lämnar 

kommunen.  

 
Tabell 3.3 Flytt inom kommunen, inom länet, till annat län och utomlands för kvinnor som flyttat hemifrån i 
riket, Stockholms län och kommunerna i Stockholms län, 2010–2015 

 

Inom kommunen Inom länet Annat län Utomlands Summa Antal 

Riket 49 21 28 2 100 302 900 

Stockholms län 45 30 22 2 100 56 900 

Botkyrka 37 42 18 2 100 2 400 
Danderyd 16 48 33 3 100 1 000 
Ekerö 14 62 23 1 100 900 
Haninge 45 38 16 2 100 2 400 
Huddinge 29 51 18 2 100 2 800 

Järfälla 37 38 23 2 100 1 900 
Lidingö 27 39 31 3 100 1 300 
Nacka 27 44 26 2 100 2 600 
Norrtälje 59 17 23 1 100 2 000 
Nykvarn 26 42 31 1 100 300 

Nynäshamn 44 35 21 1 100 900 
Salem 20 53 24 2 100 500 
Sigtuna 49 24 26 1 100 1 300 
Sollentuna 29 40 29 2 100 2 000 
Solna 34 43 21 2 100 1 300 

Stockholm 62 14 21 3 100 20 200 
Sundbyberg 46 35 16 2 100 1 000 
Södertälje 56 18 24 2 100 2 800 
Tyresö 29 50 19 2 100 1 500 
Täby 25 41 32 2 100 2 100 

Upplands Väsby 46 31 21 2 100 1 100 
Upplands-Bro 30 44 24 2 100 700 
Vallentuna 28 45 25 1 100 1 000 
Vaxholm 27 41 29 2 100 300 
Värmdö 32 45 22 1 100 1 200 
Österåker 37 39 23 2 100 1 300 
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Tabell 3.4 Flytt inom kommunen, inom länet, till annat län och utomlands för män som flyttat hemifrån i riket, 
Stockholms län och kommunerna i Stockholms län, 2010–2015 

 

Inom kommunen Inom länet Annat län Utomlands Summa Antal 

Riket 56 18 24 1 100 314 900 
Stockholms län 51 27 21 2 100 58 400 

Botkyrka 45 38 16 2 100 2 500 
Danderyd 20 44 33 3 100 1 000 
Ekerö 19 58 21 2 100 1 000 
Haninge 52 33 14 1 100 2 500 
Huddinge 36 46 17 1 100 3 000 

Järfälla 44 33 21 1 100 2 200 
Lidingö 33 34 32 2 100 1 300 
Nacka 33 39 25 2 100 2 700 
Norrtälje 64 15 20 1 100 2 000 
Nykvarn 34 38 27 1 100 300 

Nynäshamn 51 29 19 1 100 1 000 
Salem 29 47 23 1 100 600 
Sigtuna 53 20 25 2 100 1 300 
Sollentuna 38 34 27 1 100 2 100 
Solna 41 39 18 2 100 1 300 

Stockholm 66 13 19 2 100 20 300 
Sundbyberg 57 27 15 1 100 900 
Södertälje 62 15 22 1 100 2 800 
Tyresö 39 41 19 1 100 1 500 
Täby 31 35 33 1 100 2 200 

Upplands Väsby 52 25 22 1 100 1 300 
Upplands-Bro 42 35 22 1 100 800 
Vallentuna 34 44 21 1 100 1 000 
Vaxholm 33 39 25 2 100 300 
Värmdö 40 41 18 1 100 1 200 
Österåker 42 33 23 1 100 1 400 

 

I de flesta kommuner är Stockholms stad den vanligaste kommunen att flytta till för de 

som lämnar den egna kommunen. För flyttare från Ekerö och Danderyd, där en stor andel 

lämnar kommunen, är det vanligare att flytta till Stockholms stad än inom kommunen. De 

från Nykvarn flyttar dock oftare till Södertälje än till Stockholms stad. De som bodde i 

Stockholms stad innan flytten hemifrån bor, som tidigare nämnts, oftast kvar inom 

kommunen även efter flytten. Av de som lämnar Stockholms stad är det vanligt att flytta till 

Solna, Huddinge eller Sundbybergs kommun. 

För de unga som lämnar Stockholms län utmärker sig studentstäderna Uppsala, Linköping 

och Lund. Nära en tredjedel av de som lämnar länet i samband med flytten hemifrån flyttar 

till någon av dessa tre kommuner. Detta mönster är särskilt tydligt i Danderyd och Lidingö 

där drygt hälften av de som lämnar länet flyttar till Uppsala, Linköping eller Lund. 

Det är ungefär lika många som flyttar in till Stockholms län i samband med flytten 

hemifrån som flyttar ifrån länet när de lämnar föräldrahemmet, drygt 4 000 unga varje år. 

För de som flyttar in till länet är det vanligast att flytta till Stockholms stad. Det gällde 

omkring 60 procent av de som flyttade till länet under perioden 2010–2015. Därefter är 

Solna och Huddinge de vanligaste kommunerna att flytta till för de inflyttade. 

 

3.3 Hushållstyp efter flytten hemifrån 

Förutom att studera vid vilken ålder unga flyttar hemifrån och vart de flyttar kan det även 

vara intressant att studera ungas situation efter flytten. I detta avsnitt beskrivs vilken typ av 
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hushåll de bor i utifrån uppgifter från SCB:s registerbaserade hushållsstatistik. Uppgifterna 

avser årsskiftet det år de flyttade hemifrån och redovisas för de som lämnade 

föräldrahemmet åren 2012–2015.  

Ensamstående utan barn är den vanligaste hushållstypen för unga vuxna som lämnat 

föräldrahemmet. Att bo i ett enpersonshushåll är vanligare bland män än bland kvinnor. 

Totalt i riket bodde 37 procent av kvinnorna och 45 procent av männen som flyttade 

hemifrån åren 2012–2015 i ett enpersonshushåll i slutet av året. De som flyttat hemifrån och 

bodde i Stockholms län i slutet av året är mer sällan ensamboende. Det gäller särskilt de som 

flyttat in till länet där 29 procent av kvinnorna och 36 procent av männen lever i ett 

enpersonshushåll.  

För de som flyttat hemifrån inom Stockholms län är sammanboende utan barn den näst 

vanligaste hushållstypen. Det gäller också i riket som helhet. För de som flyttat in till 

Stockholms län eller lämnat länet i samband med flytten hemifrån är det däremot vanligare 

att tillhöra ett övrigt hushåll utan barn än att vara sammanboende med barn. Till övriga 

hushåll hör de hushåll som inte kan klassificeras som ensamstående eller sammanboende. 

Det kan här exempelvis röra sig om kompisboende, hushåll med fler än två generationer och 

hushåll med inneboende.  

En mindre andel av de som flyttat hemifrån återfinns i ett hushåll med barn i slutet av året. 

I hushållstyperna ensamstående med barn och sammanboende med barn är det vanligt att 

den unga vuxna själv är barn i hushållet. Här rör det sig om unga vuxna som har återvänt till 

föräldrahemmet redan under samma år som de flyttade hemifrån. De unga som bor i övriga 

hushåll med barn har däremot sällan en förälder boende hushållet. 

Totalt i riket är det 6 procent av de som flyttade hemifrån under perioden 2012–2015 som 

var folkbokförda med någon förälder i slutet av året. Andelen är högre bland de som flyttat 

hemifrån inom Stockholms län, 8 procent. Det är vanligare att återvända till föräldrahemmet 

bland de som flyttat hemifrån i yngre ålder. Av de som flyttade hemifrån före 20 års ålder 

inom Stockholms län är var fjärde kvinna och var tredje man folkbokförda hos en förälder i 

slutet av året. 

 
Tabell 3.5 Hushållstyp i slutet av året för personer som flyttade hemifrån 2012–2015, boende i Stockholms 
län, inflyttade till och utflyttade från länet samt i riket 

 

Boende i 
Stockholms län 

både före och efter 
flytten 

 
Inflyttade till 

Stockholms län 

 
Utflyttade från 
Stockholms län 

 

Riket 

 Kvinnor Män  Kvinnor Män  Kvinnor Män  Kvinnor Män 

Ensamstående utan barn 32 41  29 36  50 53  37 45 

Ensamstående med barn 4 3  1 1  1 0  3 2 

Sammanboende utan barn 29 21  25 20  20 15  29 22 

Sammanboende med barn 7 6  1 2  2 2  6 6 

Övriga hushåll utan barn 19 20  32 32  22 25  18 19 

Övriga hushåll med barn 10 9  12 10  6 5  7 6 

Summa 100 100  100 100  100 100  100 100 

Antal 28 200 30 000  9 000 7 200  8 400 8 000  191 700 200 500 

 

3.4 Bostadstyp efter flytten hemifrån 

I tabell 3.6 visas bostadstyp i slutet av året för unga som flyttat hemifrån under perioden 

2012–2015. Bostadstyp utgår här från fastighetens ägarförhållande och inte hur de boende 

förfogar över lägenheterna. Att bo i exempelvis bostadsrätt innebär därmed inte 

nödvändigtvis att den unga själv äger bostadsrätten utan hen kan hyra bostaden av ägaren. I 

tabellen har de unga som var folkbokförda med någon förälder vid årsskiftet exkluderats. 
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Tidigare, när ålder vid flytten hemifrån och typ av hushåll efter flytten har studerats, har 

det varit tydliga skillnader mellan kvinnor och män. När det gäller vilken typ av bostad unga 

som flyttat hemifrån bor i är det däremot nästan inga skillnader mellan kvinnor och män. 

Andelen boende i olika bostadstyper skiljer sig som mest ett par procentenheter mellan 

könen.  

Det finns tydliga skillnader i boendet mellan de som flyttat hemifrån i Stockholms län och i 

riket. Det är mindre vanligt att unga i Stockholms län bor i hyresrätt jämfört med riket. Totalt 

i riket bor närmare hälften av de som flyttade hemifrån 2012–2015 i en hyresrätt i slutet av 

året. Detta kan jämföras med knappt 40 procent av de som flyttat hemifrån inom Stockholms 

län och omkring 30 procent av de som flyttat till eller från Stockholms län i samband med 

flytten hemifrån. För de som flyttat hemifrån inom eller till Stockholms län är det istället 

bostadsrätt som är den vanligaste bostadstypen och närmare hälften bor i bostadsrätt. 

Skillnaderna kan delvis förklaras av olika bostadsbestånd inom och utom länet. Andelen 

bostadsrätter är betydligt högre i Stockholms län än i övriga riket. 

De som lämnat Stockholms län i samband med flytten hemifrån utmärker sig från övriga 

grupper genom att studentbostad är den vanligaste bostadstypen. Omkring 40 procent av de 

som flyttat ut från länet bodde i en studentbostad i slutet av året. De som flyttat hemifrån 

inom Stockholms län bor i minst utsträckning i studentbostad. Det gäller 6 procent av de som 

lämnade föräldrahemmet 2012–2015. 

Det är ovanligt att unga vuxna som just lämnat föräldrahemmet bor i småhus. Av de som 

flyttade hemifrån inom Stockholms län bodde 6 procent i småhus. Totalt i riket är andelen 

den dubbla. De unga som bor i småhus tillhör ofta övriga hushåll, vilket kan tyda på att de 

sällan är de unga själva som äger bostaden. 

 
Tabell 3.6 Bostadstyp i slutet av året för personer som flyttade hemifrån 2012–2015, boende i Stockholms län, 
inflyttade till och utflyttade från länet samt i riket 

 

Boende i 
Stockholms län 

både före och efter 
flytten 

 
Inflyttade till 

Stockholms län 

 
Utflyttade från 
Stockholms län 

 

Riket 

 Kvinnor Män  Kvinnor Män  Kvinnor Män  Kvinnor Män 

Bostadsrätt 46 47  46 44  24 21  26 27 

Hyresrätt 39 37  32 31  28 28  48 46 

Småhus 6 6  8 8  8 7  11 12 

Studentbostad 6 6  11 14  38 41  12 12 

Övrigt boende 3 3  3 2  2 3  3 3 

Summa 100 100  100 100  100 100  100 100 

Antal 25 900 27 500  8 800 7 000  8 200 7 900  179 100 187 800 

 

3.5 Arbete och studier efter flytten hemifrån 

För de som flyttat hemifrån används uppgift om inkomst och registrering i olika 

skolformer för att ge en bild av vad de unga ägnar sig åt året efter de har lämnat 

föräldrahemmet. Liksom i föregående avsnitt har de som återvänt till föräldrahemmet 

exkluderats. Av de som flyttade hemifrån åren 2010–2013 var 12 procent folkbokförda hos 

någon förälder vid årsskiftet året efter flytten. 

Aktivitet året efter flytt redovisas här i fem kategorier:  

 Förvärvsarbetar 

Personer som har inkomst från förvärvsarbete om minst ett basbelopp, som saknar 

inkomst från arbetslöshetsersättning och studier och som inte är inskrivna i studier 
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 Förvärvsarbetar och studerar 

Personer som har inkomst från förvärvsarbete om minst ett basbelopp, som saknar 

inkomst från arbetslöshetsersättning och som antingen har inkomst från studier 

eller är inskrivna i studier under höstterminen 

 Studerar 

Personer som har inkomst från studier eller är inskrivna i studier under 

höstterminen och som har inkomst från förvärvsarbete som är mindre än ett 

basbelopp  

 Arbetslös 

Personer som har inkomst från arbetslöshetsersättning eller från arbetsmarknads-

politiska åtgärder. De kan även ha inkomst från förvärvsarbete eller studier eller 

vara inskrivna i studier under höstterminen 

 Övriga 

Personer som inte ingår i någon av kategorierna ovan. De största grupperna är 

personer med en förvärvsinkomst som är lägre än ett basbelopp, personer med 

sjuk- och aktivitetsersättning och personer som helt saknar inkomst. 

 

De flesta unga förvärvsarbetar, studerar eller kombinerar arbete och studier året efter att 

de flyttat hemifrån. Generellt gäller att kvinnor i högre grad studerar medan män i högre 

grad förvärvsarbetar. Det finns skillnader mellan de som flyttat hemifrån inom Stockholms 

län, de som flyttat hemifrån till länet och de som lämnat länet i samband med flytten 

hemifrån. Av de som bodde i Stockholms län både före och efter flytten hemifrån var 50 

procent av kvinnorna och 63 procent av männen förvärvsarbetande året efter flytten. Det är 

högre andelar än totalt i riket, där 36 procent av kvinnorna och 50 procent av männen 

förvärvsarbetade året efter de flyttade hemifrån. De som flyttat hemifrån inom länet är 

istället mer sällan studerande och har mer sällan arbetslöshetsersättning än i riket totalt sett. 

De som flyttat hemifrån till eller från Stockholms län studerar i högre utsträckning både 

jämfört med de som flyttat hemifrån inom Stockholms län och jämfört med totalt i riket. Det 

gäller särskilt de som lämnat Stockholms län i samband med flytten hemifrån. Av dessa 

studerar 51 procent av kvinnorna och 56 procent av männen och ytterligare 31 procent av 

kvinnorna och 25 procent av männen både arbetar och studerar. 

 
Tabell 3.7 Aktivitet året efter flytten hemifrån för unga som flyttade hemifrån 2010–2013 och boende i 
Stockholms län, inflyttade till och utflyttade från länet samt i riket 

 Flyttat inom länet  Flyttat till länet  Lämnat länet  Riket 

 Kvinnor Män  Kvinnor Män  Kvinnor Män  Kvinnor Män 

Förvärvsarbetar 50 63  38 47  11 13  36 50 

Förvärvsarbetar och studerar 29 18  33 25  31 25  27 16 

Studier 12 10  21 22  51 56  21 17 

Arbetslös  5 4  6 5  5 4  12 12 

Övriga 4 5  2 2  2 2  4 5 

Summa 100 100  100 100  100 100  100 100 

Antal 24 200 25 800  8 800 7 100  7 100 6 400  173 100 179 700 

 

Det finns skillnader i aktivitet efter flytten hemifrån mellan unga som flyttat hemifrån olika 

åldrar. De som flyttat hemifrån tidigt är i högre grad studenter året efter flytten medan 

andelen som förvärvsarbetar är högre bland de som flyttat hemifrån senare. Detta mönster 

gäller såväl i riket som bland flyttare inom, till och från Stockholms län.  

 
  



2016:06 Barnhushållens flyttningar och flytt från föräldrahemmet för unga vuxna 

 

27 

 

Kommentarer om statistiken 

Barnhushållens flyttningar 

Beräkningarna utgår från uppgifterna i hushållsregistret för åren 2012,2013, 2014 och 

2015 och avser således flyttningar gjorda under åren 2013, 2014 och 2015. Ett hushåll har 

flyttat om det har bytt lägenhetsnummer mellan två årskiften. Barnhushållens flyttningar 

redovisas som ett genomsnitt för perioden 2013–2015.  

Ett barnhushåll definieras här som ett hushåll som har en person som är under 19 år i 

slutet av året. Bara de personer som finns i Sverige i början och slutet av respektive år är 

med. Det vill säga personer som har emigrerat/avlidit eller invandrat är inte med. Inte heller 

barn som fötts under året. På grund av kvalitetsbrister i Hushållsregistret har vissa hushåll 

uteslutits. För omkring tre procent av befolkningen saknas uppgift om lägenhet och dessa 

personer har exkluderats. För att ingå ska hushållet ha minst en person som är klassad som: 

Ensamstående förälder, Person i ett gift par, Person i ett registrerat partnerskap eller 

Person i ett samboförhållande och hushållet ska också bo i en lägenhet för vilken uppgift om 

bostadsyta och bostadstyp finns i Lägenhetsregistret.  

Under två på varandra följande år har några bostäder bytt upplåtelseform. Det kan dels 

handla om ombildningar från till exempel hyresrätt till bostadsrätt, men det kan också vara 

felaktigheter som rättats till. 

 

Boende i nyproduktion 

I kapitlet studeras boendet 2015 i bostäder färdigställda under perioden 2010–2015. 

Datamaterialet bygger på uppgifter från Hushållsregistret och Lägenhetsregistret. Uppgift 

om byggår finns i Lägenhetsregistret, men det är stora bortfall för de senaste åren på grund 

av att kommunerna inte alltid registrerar byggår när nya lägenheter registreras i 

Lägenhetsregistret. Lägenhetsregistret kompletteras därför med uppgifter från Fastighets-

taxeringsregistret då 2015 års bostadsbestånd tas fram. Kompletteringar görs också med 

uppgifter från Nybyggnadsstatistiken vilket kan ytterligare förbättra kvaliteten och antalet 

nybyggda lägenheter i Lägenhetsregistret bör efter dessa åtgärder kunna uppnå drygt 90 

procent av antalet enligt Nybyggnadsstatistiken. 

 

Flytten från föräldrahemmet 
Beräkning av ålder vid flytten hemifrån 

Beräkningarna av ålder vid flytten hemifrån bygger på uppgifter från SCB:s totalräknade 

register och avser den ålder då unga för första gången är folkbokförda i en annan fastighet än 

någon av föräldrarna. I materialet ingår personer 15–35 år gamla som vid 15 års ålder bodde 

med en eller båda sina biologiska föräldrar. Utrikes födda som invandrat efter 15 års ålder är 

exkluderade.  

Genom uppgifter från Historiska befolkningsregister och Flergenerationsregistret följs 

unga och deras föräldrar över tid för att identifiera den första tidpunkten då den unga är 

folkbokförd på en annan fastighet än föräldrarna. Flytten hemifrån kan ske antingen genom 

att den unga själv flyttar till en annan fastighet, att föräldern/föräldrarna flyttar och den unga 

bor kvar på samma fastighet eller att den unga emigrerar utan föräldern/föräldrarna. 

Åldern vid flytten hemifrån beräknas här för kalenderår och det är medianåldern vid 

flytten hemifrån som redovisas. För att justera för variationer i födelsekullarnas storlek 

åldersstandardiseras materialet utifrån 2015 års ålderssammansättning. 
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Familjens inkomstnivå 

Familjens inkomstnivå mäts här genom att den disponibla inkomsten i familjen relateras 

till så kallad skälig levnadsnivå, med hänsyn till familjens sammansättning. Måttet anges i 

procent och ett värde på 100 innebär att familjens inkomst är precis tillräcklig för att nå 

skälig levnadsnivå. Här används följande gruppering: 

Låg inkomst: 0–99 procent av skälig levnadsnivå 

Medellåg inkomst: 100–199 procent av skälig levnadsnivå 

Medelinkomst: 200–399 procent av skälig levnadsnivå 

Medelhög inkomst: 400–599 procent av skälig levnadsnivå 

Hög inkomst: 600- procent av skälig levnadsnivå 
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