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Arbetet med projektet ”Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden” utförs som ett samarbete mellan 
Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen och SCB, samt adjungerade forskare och 
konsulter. 
 

Arbetet med rapporten om hushållsstrukturen i Stockholms län, länets kommuner och planområden har utförts av 
Sweco Society AB.  
 
Statistiken kommer från SCB och är specialbeställda mikrodata för basområden: hushållsregistret (en register-vy), 
befolkningsregistret (RTB) och lägenhetsregistret. 
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Bilaga med komplett förteckning över de diagram och tabeller 

som finns i Excelfilen, och förklaringar 

 

Under flik 1 finns innehållsförteckningen över länet/kommunerna och tabell-

förteckningen per kommun inklusive planområden. 

Under flik 2 finns information om registren och statistiken. Det är helt nya register 

som är behäftade med bortfall och partiellt bortfall. 

Flik 3 innehåller 12 diagram och tabeller med jämförelser mellan riket och Stockholms 

län, mellan de 21 länen samt mellan de 26 kommunerna i Stockholms län. 

Generellt vinner man på att fokusera på den inomregionala nivån kommuner/ 

planområden eftersom i många fall aggregat på högre nivåer döljer eventuella 

skillnader.  

Filerna är ett omfattande material med många variabler och variabelvärden, i sin 

grundform mikrodata för varje referensperson och personerna ingående i hushållen, 

med tillhörande uppgifter om hushållen, personerna i hushållen och boendet, och 

variations- och kombinationsmöjligheterna är nästan oändliga. Åldern på referens-

personen redovisas från 20 år och uppåt. Det finns också ett antal ensamstående utan 

barn/ensamboende under 20 år i länet, som dock inte ingår i dessa filer. 

Resterande 26 flikar, en för varje kommun och dess planområden innehåller 23 

diagram och underlaget till diagrammen. Ibland visas utvecklingen 2014 - 2016 och 

ibland enbart 2016. De exemplifieras med resultaten från Järfälla.  

Ett planområde/kommunalt planområde är en mycket gammal och stabil geografisk 

indelning i bostadsområden som inte ändras över tiden av jämförelseskäl, och för 

forskningsändamål. Gränserna rörs nästan aldrig men ett undantag kan vara när två 

kommuner byter gränsområden med varandra. Det är ett aggregat av basområden och 

en nivå som används för att redovisa demografiska uppgifter för välkända bostads-

områden som kan kännas igen, vilket inte är möjligt med basområdena som delas vid 

behov. Planområdesnivån används också som ett mellansteg vid beräkning av 

aggregerbara basområdesprognoser.  

Det som hänt är att Stockholms stad gick över från många mindre områden till 24 

stadsdelsområden 1997 - 1998, till 18 områden 1998 - 2006 och till 14 områden 2007. 

Dessa är ganska stora; storleken varierar mellan 29 000 och 130 000 i befolkningen. 

Uppgifter för län och kommuner finns i SSD på SCB:s hemsida from 2011 och 

uppgifterna för planområden/basområden (mikrodata) finns för åren 2014 - 2017. 

Det bör poängteras att uppgifterna för länet ingår i riket, dvs länets 23 procent ingår i 

rikets 100% hushåll och befolkning. 
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Innehållsförteckning

Om statistiken 

01 Stockholms län 

0114 Upplands Väsby

0115 Vallentuna

0117 Österåker

0120 Värmdö

0123 Järfälla

0125 Ekerö

0126 Huddinge

0127 Botkyrka

0128 Salem

0136 Haninge

0138 Tyresö

0139 Upplands-Bro

0140 Nykvarn

0160 Täby

0162 Danderyd

0163 Sollentuna

0180 Stockholm

0181 Södertälje

0182 Nacka

0183 Sundbyberg

0184 Solna

0186 Lidingö

0187 Vaxholm

0188 Norrtälje

0191 Sigtuna

0192 Nynäshamn
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Tabellförteckning per kommun

Diagram 1 Antal hushåll och befolkning, 2011-2016

Diagram 2 Utveckling 2011-2016, index (2011=100)

* Diagram 3 Hushållen efter hushållstyp, 2016 '

* Diagram 4 Befolkning efter hushållstyp, 2016

Diagram 5 Genomsnittligt antal personer per hushåll efter hushållstyp, 2016

* Diagram 6 Antal hushåll och befolkning efter planområde, 2016'

* Diagram 7 Genomsnittligt antal personer per hushåll efter område, 2014-2016

* Diagram 8 Hushållen efter barnens ålder*, 2016

* Diagram 9 Andel hushåll med barn 0-17 år efter område, 2016

Diagram 10 Andel hushåll med barn 0-5 år efter område, 2016

Diagram 11 Hushåll med barn 0-17 år efter hushållsstorlek, 2016

Diagram 12 Hushåll med barn 0-17 år efter antal syskon* 0-17 år i hushållet, 2016

Diagram 13 Barn 0-17 år efter hushållstorlek, 2016

Diagram 14 Barn 0-17 år efter antal syskon*, 0-17 år, i hushållet, 2016

Diagram 15 Hushåll med barn 0-5 år efter hushållstorlek, 2016

Diagram 16 Barn 0-5 år efter hushållstorlek, 2016

Diagram 17 Ålderstruktur för ensamhushåll, 2016

Diagram 18 Andel män och kvinnor i respektive åldersgrupp som är ensamstående, 2016

* Diagram 19 Andel ensamhushåll av alla hushåll efter ålder och område, 2016

Diagram 20 Åldersstruktur för ensamstående med barn under 25 år, 2016

Diagram 21 Andel av män och kvinnor i respektive åldersgrupp som är ensamstående med barn under 25 år, 2016

Diagram 22 Ensamstående m. barn under 25 år efter hushållsstorlek, 2016

Diagram 23 Åldersstruktur för ensamstående efter bakgrund, 2016

*Ingår i rapporten Hushållsstrukturen inom Stockholms län
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Diagram 1 Antal hushåll och befolkning, 2011-2016 
 

  
Diagram 1 visar en jämförelse mellan antalet hushåll och antalet i befolkningen i 

kommunen och länet from det första året som finns i SSD. 

 

 

Diagram 2 Utveckling 2011-2016, index (2011=100) 

 

 

Diagram 2 visar index med startår 2011 = 100 och den procentuella utvecklingen för 

kommunens och länets hushåll och befolkning: när en serie divideras med seriens 

värde för startåret börjar alltid resultatet med 100 och visar den procentuella 

utvecklingen för respektive serie.  
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Diagram 3 Hushållen efter hushållstyp, 2016 

 

Diagram 3 visar den procentuella fördelningen av de olika hushållstyperna i 

kommunen och länet totalt och summerar till 100%. Se även diagram 20. Generellt är 

ensamstående utan barn den vanligaste hushållstypen. 

 

Diagram 4 Befolkning efter hushållstyp, 2016 

 

 

Diagram 4 visar den procentuella fördelningen av befolkningen i de olika hushålls-

typerna och summerar till länets/kommunens totala befolkning, förutom det bortfall 

som finns och som uppgick till ca 8207 personer i länet år 2016. Generellt är samman-

boende med barn under 25 den vanligaste typen av hushåll som flest personer lever i. 
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Diagram 5 Genomsnittligt antal personer per hushåll efter hushållstyp, 2016 

 

 

Diagram 5 visar genomsnittligt antal personer i varje hushållstyp i kommunen och i 

länet. Ensamstående utan barn är alltid 1,0 och sammanboende utan barn är alltid 2,0.  

Övriga hushåll med barn under 25 har största genomsnittliga hushållsstorleken både i 

riket, länet och kommunen. 

 

Diagram 6 
Antal hushåll och befolkning efter planområde, 
2016 

 

 

 

Diagram 6 visar antal hushåll och antal i befolkningen i kommunens planområden och 

summerar till kommunens befolkning och hushåll. Det är underlaget till beräkningarna 

av de genomsnittliga hushållstorlekarna i bostads/planområdena. 
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Diagram 7 Genomsnittligt antal personer per hushåll efter område, 2014-2016 

 

 

Diagram 7 visar utvecklingen över tid av de genomsnittliga hushållsstorlekarna i 

planområdena, i jämförelse med länet och hela kommunen. Det säger mycket om 

hushållsstrukturerna, boende- och bostadsstrukturerna och även åldersstrukturerna 

inom områdena och i regionen. 

 

Diagram 8 Hushållen efter barnens ålder*, 2016 

 

*I de fall som hushåll har barn i olika åldersgrupper ingår dessa hushåll i flera av hushållskategorierna i diagrammet 
ovan.  

 

Diagram 8 visar andel hushåll med barn 2016, med åldersindelning 0 - 5 och 6 - 17 

efter barnsjukvårdens indelning, för länet och kommunen. Även andel hushåll med 

barn 18 år och äldre, och hushåll utan barn, visas. Barnhushållen överlappar; ett 

hushåll med barn i alla tre åldersklasserna ingår alltså tre gånger. 
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Diagram 9 Andel hushåll med barn 0-17 år efter område, 2016  

 

Diagram 9 visar andel hushåll med barn 0 – 17 för planområden i jämförelse med länet 

och kommunen och diagram 10 visar andel hushåll med barn 0 - 5 år, också för 

planområden i jämförelse med länet och kommunen. Se också diagram 11 och 12, samt 

diagram 15. 

 

Diagram 10 Andel hushåll med barn 0-5 år efter område, 2016 
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Diagram 11 visar andel hushåll med barn efter hushållsstorlek där minsta möjliga 

storlek är två personer och diagram 12 visar andel hushåll med barn efter antal syskon, 

där minsta möjliga antal syskon är 0 (noll).  Jämförelse görs mellan kommunen och 

länet. Båda diagrammen summerar till samma antal hushåll. Se även diagram 9. 

Som väntat är sammanboende med två barn en vanlig hushållstyp; tvåbarnsnormen är 

stark, dvs barn har ett syskon. 

 

Diagram 11 
Hushåll med barn 0-17 år efter hushållsstorlek, 
2016  

 

 

 

Diagram 12 Hushåll med barn 0-17 år efter antal syskon* 0-17 år i hushållet, 2016 
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I diagram 13 visas barn 0-17 år efter storlek på hushållet i antal personer, där minsta 

värdet är två personer i hushållet. I diagram 14 visas barn 0-17 efter antal syskon där 

minsta antalet är 0 (noll) syskon i hushållet. Barnen redovisas efter andelar i olika 

hushållsstorlekar resp. efter antal syskon. Båda diagrammen summerar till samma 

antal barn 0-17 år. Jämförelse görs för kommunen och länet.  

Som väntat lever de flesta barn i hushåll med fyra personer och har ett syskon.  

 

Diagram 13 Barn 0-17 år efter hushållstorlek, 2016 

 

 

 

Diagram 14 Barn 0-17 år efter antal syskon*, 0-17 år, i hushållet, 2016 
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Diagram 15 visar andel hushåll med barn 0 - 5 år efter storleken på hushållet, där 

minsta värde är två, och diagram 16 visar andel barn 0 - 5 år efter hushållsstorlek. 

Tvåpersonshushåll med en vuxen och ett barn sammanfaller i antal men inte i andelar.  

Diagram 15 som utgår från hushållen är relevant om man är intresserad av hushållens 

sammansättning. I hushållen kan finnas både yngre och äldre syskon fr.o.m. hushålls-

storlek tre. Diagram 16 utgår istället ifrån ett barnfokus baserat på antal barn i 

hushållet.  

Se även diagram 10. Fler barn lever i hushåll med fyra eller fler personer än i hushåll 

med 2-3 personer.  

 

Diagram 15 Hushåll med barn 0-5 år efter hushållstorlek, 2016 

 

Diagram 16 Barn 0-5 år efter hushållstorlek, 2016 
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Diagram 17 visar åldersstruktur för ensamstående utan barn/ensamboende, vilket är 

den enda hushållstyp som är möjlig att visa. Typiskt är att man lever ensam när man är 

ung eller äldre.  

I diagram 18 ses också det typiska mönstret för könen där kvinnor lever ensamma vid 

äldre åldrar. Bland de yngre lever fler män ensamma. From ca 60 års ålder lever fler 

kvinnor ensamma. Åldersskillnaden i ett par och att kvinnor lever längre påverkar. 

Kommunen och länet jämförs. 

 

Diagram 17 Åldersstruktur för ensamhushåll, 2016 

 

 

 

Diagram 18 Andel män och kvinnor i respektive åldersgrupp som är ensamstående, 2016 
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Diagram 19 visar andel ensamhushåll uppdelat på 20 - 64 år och 65+, för planområden, 

kommunen och länet. Vissa områden har ett påtagligt inslag av ensamboende äldre, 

med färre 20 - 64 år än 65+ år, inom området. 

I diagram 20 visas åldersstrukturen för ensamstående med barn under 25 år. Jämför 

även diagram 20 med diagram 21 och diagram 3.  

 

Diagram 19 Andel ensamhushåll av alla hushåll efter ålder och område, 2016 

 

 

 

Diagram 20 Åldersstruktur för ensamstående med barn under 25 år, 2016 
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Diagram 21 visar andelar ensamstående med barn under 25 år för olika åldersklasser 

per kön. Det finns påtagliga skillnader mellan könen utom i de högsta åldersklasserna 

from ca 60+. Jämför diagram 20 och 21.  

Diagram 22 visar fördelningen av olika hushållsstorlekar i antal personer för 

ensamstående med barn under 25 år, där minsta storleken på hushållet är två personer. 

Det vanligaste är ett eller två barn. Jämförelse görs mellan kommunen och länet. 

Diagrammet kan relateras till diagrammen 20 och 21.  

 

Diagram 21 
Andel av män och kvinnor i respektive åldersgrupp 
som är ensamstående med barn under 25 år, 2016 

 

 

 

Diagram 22 
Ensamstående m. barn under 25 år efter hushållsstorlek, 
2016 
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Diagram 23 visar åldersstruktur för ensamstående med olika bakgrund. Eftersom 

personerna i ett hushåll kan vara födda i olika länder och ha olika bakgrund går det 

bara att redovisa för en enda person, ensamstående utan barn eller ensamboende.  

 

Diagram 23 Åldersstruktur för ensamstående efter bakgrund, 2016 
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