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Förord 
 
 
Demografi är ett mycket variationsrikt ämnesområde som rymmer många 

aspekter av liv och leverne. Kunskaper om hushåll och boende behövs som 

faktaunderlag vid planering av viktiga samhällsfunktioner som exempelvis 

sjukvård och bostadsbyggande. I uppdraget att göra prognoser för 

befolkningsutvecklingen, demografiska prognoser enligt olika användares 

behov, ingår också att göra prognoser för hushållsutvecklingen. Hushålls-

prognoser har efterfrågats av sjukvården i SLL många gånger under årens 

lopp men har inte varit möjligt att göra sedan 1990 då den sista folk- och 

bostadsräkningen gjordes i Sverige.  

 

En hushålls- och bostadsräkning, även kallad Census, innebär att samla in 

uppgifter om hushåll, boende och bostäder i ett land vid en given tidpunkt. 

Genom EU-medlemskapet har Sverige ålagts att producera de uppgifter 

som ingår i EU:s census 2011, och i detta har olika delar varit att skapa ett 

lägenhetsregister och att samla in uppgifter om vilka personer som är folk-

bokförda i en lägenhet/bostad. Den svenska hushålls- och bostadsräkning 

som genomförts baseras helt på uppgifter från olika register. I övriga 

Europa varierar tillvägagångssättet, alltifrån frågeblanketter som hela 

befolkningen fått svara på till helt registerbaserade undersökningar. 

 

I TRF:s Demografisk rapport 2012:05, Hushåll och familjer i förändring: 

samtida studier och forskning om den ”Andra Demografiska Transi-

tionen”, har förberedande studier gjorts genom att ta del av internationell 

demografisk forskning och hushållsprognoser gjorda i andra länder. Det 

har då tydligt framgått att det inte enbart är ”livsstil” och låga frukt-

samhetstal som är orsaken till att ensam- och småhushållen ökar utan i hög 

grad också ökningen i livslängd och tillväxten av äldre, vilket regionalt 

också är en följd av den migration som sker i flyttbenägna åldrar. Den 

puckel som Stockholms län har idag kring 35-årsåldern innebär om 30 år, 

ca 2045, en motsvarande ökning av antalet pensionärer. 

 

Eftersom den nya hushållsstatistik som finns idag omfattar åren 2011-2014 

och inte räcker för att göra prognoser beräknas i denna rapport i stället 

traditionella försörjningskvoter och åldersklasser baserade på 2045-

prognosen för länet fördelad på kommunnivå. På länsnivå ökar alla 

åldersklasser men mest ökar klassen 65 år och äldre.  
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1. Referat av 2012:05 
 

Demografisk rapport 2012:05 Hushåll och familjer i förändring: samtida 

studier och forskning om den ”Andra Demografiska Transitionen” 

behandlar begreppen familj och hushåll och hur dessa har förändrats i 

Sverige och valda länder under de senaste decennierna. Rapporten 

diskuterar även begreppen första och andra demografiska transitionen och 

skillnaderna mellan dem.  

 

Sverige och Europa har sett en förändring gällande familjer och hushåll, det 

vill säga hur familjekonstellationer ser ut och vilka som bor ensamma eller 

med varandra i ett hushåll. Detta kan till viss del härledas till spridningen 

av den andra demografiska transitionen som började i Sverige och 

Skandinavien på 1960-talet och som nu merparten av Europas länder 

befinner sig i, om än i olika stadier. Motiven bakom transitionen är enligt 

Lesthaeghe (2010) vuxna individers strävan efter självförverkligande. I 

samband med detta skedde och sker tre parallella revolutioner, 

genusrevolutionen, preventivmedelsrevolutionen, och den sexuella 

revolutionen, som förändrat synen på könsroller inom familjer men också 

normer vilket ökat toleransen och mångfalden. Resultaten av den andra 

demografiska transitionen och dessa tre revolutioner är bland annat en 

ökning av åldern vid första giftermålet och barnet, en ökning av 

skilsmässor, en ökad acceptans av att leva tillsammans och ha barn utan att 

vara gifta samt en minskning av fruktsamheten. 

 

Familjer har blivit större och banden mer lösa i samband med att 

skilsmässor ökat, nya partners och barn tillkommit och acceptansen 

gentemot andra typer av familjekonstellationer än den typiska kärnfamiljen 

har ökat. Hushållen har samtidigt blivit fler då det blivit allt vanligare att 

leva själv i ett så kallat ensamhushåll. LAT-förhållanden, ”Living Apart 

Together” blir allt vanligare och har den svenska benämningen ”särbo”. 

Vuxna i alla åldrar lever i särboförhållanden som innebär att två individer 

lever tillsammans som ett par, men bor i separata hushåll. Denna 

utveckling kan ses i alla vuxna åldersgrupper, men är allra tydligast bland 

de äldre.  

 

Att leva ensam betyder inte att behovet av intima relationer minskar, 

tvärtom är det kanske viktigare att ha nära relationer med andra 

familjemedlemmar och att ha vänner att vända sig till då hushållet enbart 

består av en individ. Den låga fruktsamheten, som är till följd av 

utvecklingen av den andra demografiska transitionen, leder också till ett 

ökat behov av nära relationer utanför hushållet. En del förblir barnlösa och 

behöver då andra relationer eller kanske äldreomsorg så småningom. 
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Föräldrar med få barn kan även de behöva andra nära relationer då 

migrationen ökar och det är inte självklart att barnen bor i närheten och 

kan vara en del av de åldrande föräldrarnas liv. 

 

För Sveriges del är situationen inte lika alarmerande som för en del andra 

europeiska länder då fertiliteten är relativt hög och nära 

reproduktionsnivån på 2,1 barn per kvinna. Problematiken kring 

försörjningsbördan är därför inte lika akut i Sverige, även om det lokalt 

även är ett problem i Sverige med en hög andel äldre jämfört med andelen i 

arbetsför ålder. Kvinnor visar en lägre andel ensamboende jämfört med 

män i åldrarna 25-44 år, men istället en högre andel ensamboende efter 64 

års ålder. Mönstret för kvinnor och män över 65 förstärks av data om 

samboende där andelen kvinnor som lever tillsammans med en partner 

minskar efter 65 i större utsträckning än för män, även om det blir mindre 

vanligt även för män att vara samboende efter 65 års ålder. Mellan åren 

2007-2010 var det vanligast att vara samboende utan barn bland både män 

och kvinnor, men ensamboende följde tätt efter. Jämför man istället mellan 

ensamboende kvinnor och män var den vanligaste åldern 25-44 bland män 

och 45-64 bland kvinnor vilket tyder på en viss skillnad i ålders- och 

könsfördelning mellan olika hushållstyper (LSF/TMR, 2012). 

 

OECD och Eurostat har på olika sätt sammanställt information om familjer 

och hushåll i medlemsländerna. OECD tar, förutom den ökade 

medellivslängden och därmed en större andel ensamhushåll, också upp 

problematiken kring den ökande barnfattigdomen som de till viss del anser 

bero på ökningen av ensamstående föräldrar. Eurostat har tagit fasta på hur 

låga fertilitetsnivåer i flertalet länder leder till ett beroende av immigration 

för att förhindra en befolkningsminskning. 

2. Familjer 
 

Beroende på kulturell diskurs kan familj definieras olika. Begreppet familj 

kan anses vara politiskt och ideologisk laddat eftersom det innefattar 

normer kring hur man på ett rätt eller moraliskt sätt ska leva sitt liv, och 

vilka som ska ingå i det livet (Barnard och Spencer, 2010). Traditionellt sett 

har kärnfamiljen bestått av ett heterosexuellt gift par med gemensamma 

barn. Denna norm har förändrats med tiden och idag finns ett flertal 

accepterade familjekonstellationer. FN är traditionell in sin definition av 

familj där familjemedlemmar måste vara besläktade på något sätt, antingen 

genom blodsband, adoption eller äktenskap. För att räknas som familj 

måste ett par vara gifta med eller utan barn och bo i samma hushåll, även 

par som lever i samförstånd räknas som gifta (FN, 2013c). OECD (2014b) 

inkluderar flera olika konstellationer i begreppet, ett par (gifta eller sambo) 



 

 
 

7 (82) 

 DEMOGRAFISKA PROGNOSER 

Demografisk rapport 2015:05 

Diarienummer 

TRN 2015-0098 

 

Befolkningsprognos 2014-2045: Hushållsutveckling. Demografisk rapport 2015:05 
 

med eller utan barn (biologiska eller adopterade) eller singelföräldrar med 

barn (biologiska eller adopterade), även styvföräldrar ingår i familjen.  

 

Vad som kan konstateras är att definitionen av begreppet familj skiljer sig 

åt i olika delar av världen och beroende på syfte med definitionen eller vad 

som ska undersökas. Gemensamt för de flesta definitioner är dock att 

medlemmarna i en familj ska vara besläktade på ett eller annat sätt. 

Familjen kan också bestå av medlemmar som delar på försörjnings- och 

omsorgsbördan av familjen (Beaujot, 2002), och på detta sätt kan även 

obesläktade medlemmar inkluderas i familjen. Den definitionen är inte 

antagen av organisationer som FN och OECD som alltså kräver att 

familjemedlemmarna är besläktade på något sätt. 

 

Förändringen från att kärnfamiljen tidigare var norm till accepterandet av 

flertalet familjekonstellationer beror delvis på utökade rättigheter och 

möjligheter för kvinnor att försörja sig själva och därmed inte vara 

beroende av en make. Detta ledde till fler skilsmässor då kvinnor kunde 

lämna äktenskapet utan att vara rädda för att inte kunna försörja sig, och 

män kunde lämna äktenskapet utan att känna skuld över att lämna kvinnan 

utan försörjning (Goldscheider, 1990). Det blev också vanligare att ett 

andra äktenskap ingicks, utan att den första makan eller maken avlidit 

(Lesthaege, 2010). Det blev därmed mer vanligt med familjer där styvbarn 

och styvföräldrar levde tillsammans med biologiska barn och föräldrar.  

 

I takt med ökningen av skilsmässor och skapandet av nya familjer ökade 

också antalet samboförhållanden och därmed även acceptansen för att leva 

tillsammans som en familj utan att vara gifta. Sverige ligger i framkant både 

vad gäller antalet samboförhållanden och barnafödandet i samboförhåll-

anden; enbart kvinnor i Estland och Island föder fler barn utan att vara 

gifta (Eurostat, 2015a). Trots denna ökning av samboförhållanden gifter sig 

de allra flesta åtminstone en gång i livet (Holland, 2013) vilket tyder på att 

äktenskapet inte helt har förlorat sin betydelse.  

 

En annan effekt av förändringen av familjekonstellationer är ökningen av 

särboförhållanden, vilket innebär att ett par lever i olika hushåll. I ett 

Europeiskt perspektiv är det fortfarande relativt ovanligt att leva i ett särbo-

förhållande, mellan 6-10 procent av den vuxna befolkningen beräknas vara 

särbos (Stoilova, Roseneil, Crowhurst, Hellesund och Santos, 2014). 

Anledningen till att ett par lever isär skiljer sig förstås från par till par, men 

en vanlig anledning är praktiska skäl, exempelvis den ena partnerns arbete 

eller att det är ekonomiskt fördelaktigt. Särboförhållanden förekommer i 

alla åldersgrupper bland vuxna, men det är mer vanligt bland unga vuxna 

som studerar, högutbildade eller vuxna som tidigare separerat. Det är också 
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vanligt att äldre personer som tidigare i livet separerat väljer att vara särbo 

för att ha kvar en viss frihet och självständighet. Utvecklingen av 

särboförhållanden bland unga tyder på att det är första steget i att ingå i ett 

förhållande, innan eventuellt samboförhållande och giftermål, medan det 

för äldre eller för personer som tidigare separerat kan vara ett alternativ till 

samboende eller äktenskap (Liefbroer, Poortman och Seltzer, 2015). 

 

Andelen äldre i Sverige och andra Europeiska länder blir allt högre på 

grund av den låga fruktsamhet som länderna haft under en lång tid. 

Utvecklingen som setts beträffande separationer och ensamhushåll tyder på 

att den äldre befolkningen i stor utsträckning kommer att bo ensamma. 

Riskerna för en upplevd ensamhet ökar också i takt med att flyttningar 

inom och migration mellan länder ökar (FN, 2013a; OECD, 2014a) då 

familjemedlemmar riskerar att spridas ut över stora geografiska områden. 

Det blir då nödvändigt för alla åldrar, men kanske specifikt för äldre, att 

knyta nya sociala band utanför familjen eller ta hjälp av andra alternativ så 

som äldreomsorg, för att leva ett gott liv utan en samboende partner. 

Glaser, Tomassini & Stuchbury (2008) menar dock att separerade 

föräldrar, eller änkor och änklingar med vuxna barn får mer hjälp än 

föräldrar som lever tillsammans. Detta eftersom de upplevs behöva mer 

hjälp än föräldrar som lever tillsammans med en partner. 

 

Trots ökningen av separationer, ett andra äktenskap och särboförhållanden 

bor de flesta barn i OECD-länder i familjer med båda föräldrarna. 

Styvfamiljer och ensamstående föräldrar ökar men är fortfarande relativt 

ovanligt. Bland barn 0-17 år i OECD-länderna bodde 9 procent i 

styvfamiljer och 14 procent hos en ensamstående förälder medan 75 

procent bodde med båda föräldrarna. De barn som mestadels bor hos en 

förälder bor vanligtvis hos mamman (OECD, 2010). Detta kan leda till en 

bättre kontakt med mamman än med pappan och att äldre mammor får 

mer hjälp än äldre pappor om de lever ensamma (Glaser, Tomassini och 

Stuchbury, 2008).   

3. Hushåll 
 

Hushåll liksom familj kan definieras på flertalet sätt även om det är något 

mer tydligt vilka som ingår i ett hushåll och vilka som inte ingår. Enligt FN 

finns det två typer av hushåll, en-person hushåll eller fler-person hushåll 

(FN, 2013c). Grunderna i dessa båda definitionerna är desamma, nämligen 

att personen eller personerna gemensamt står för försörjningen i form av 

mat och andra förnödenheter. I fler-person hushållet bor dessa individer 

tillsammans, kan ha separat eller gemensam ekonomi, kan vara släkt men 

behöver inte det. Det obefintliga kravet på att medlemmarna i hushållet 
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måste vara släkt genom blodsband, adoption eller äktenskap är den största 

skillnaden mellan familj och hushåll (FN, 2013c).  

 

OECD (2002) adderar en ytterligare skillnad mellan olika hushåll, det kan 

antingen vara placerat i ett småhus eller flerfamiljshus, men ett hushåll kan 

också finnas i institutionella kontexter så som sjukhus eller fängelser, eller 

på hotell eller internatskolor, och ett hushåll kan också vara hemlöst.1  

 

Traditionellt sett har ett hushåll bestått av flera personer, i regel en familj. I 

samband med förändringar i familjekonstellationer har även hushållens 

sammansättning och antal förändrats. När fler personer separerar och lever 

ensamma, antingen tills de flyttar ihop med en ny partner eller under en 

längre period, krävs fler bostäder för att förse befolkningen med hushåll. 

Ökningen av ensamboende och särboförhållanden leder till ett ökat behov 

av bostäder för den unga såväl som den äldre befolkningen. Dessa bostäder 

bör vara både små och billiga då en ensam person i regel har en lägre 

inkomst än flera, och kräver en mindre total bostadsyta. 

 

Folkbokföringen registrerar individer i ett hushåll och en del länder 

(Sverige) baserar sin statistik på information från folkbokföringen, dvs. 

registerdata. Men det finns en skillnad i var personer är folkbokförda och 

var de faktiskt bor som folkbokföringen inte fångar upp. Det kan 

exempelvis bero på skattemässiga eller andra ekonomiska fördelar som 

maximierar den egna personliga nyttan. För att få information om var 

personer faktiskt bor krävs intervjubaserad statistik, som i t.ex. Spanien.  

 

De hushåll som enligt folkbokföringen innehåller ett visst antal individer, 

men som i verkligheten består av fler eller färre, medför att statistiken 

kanske inte är tillförlitlig. Det kan finnas flera anledningar till att individer 

väljer att bosätta sig i ett annat hushåll än det där de är folkbokförda, 

ekonomiska anledningar är redan nämnda. En annan anledning kan vara 

bristen på lämpliga bostäder för unga vuxna och studenter, som exempelvis 

kan leda till andrahandsboende. Svårigheterna för unga att få en egen 

bostad leder ofta till många flyttningar under kort tid vilket kan leda till att 

unga väljer att fortsätta vara folkbokförda i föräldrahemmet. Detta leder till 

felaktig information i både den kommun där personerna är folkbokförda, 

och den kommun som personerna faktiskt bor i. 

 

Då Sverige fick i uppdrag av EU att producera hushållstatistik togs beslut 

om hur hushåll ska definieras. Relationer istället för ålder avgör 

klassificeringen av personer som tillsammans eller enskilt skapar ett 

                                                        
1 I denna rapport inkluderas dock enbart privata hushåll i diskussionen. 
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hushåll. En familj består av två generationer, barn och föräldrar där barnet 

är utgångspunkten. I hushåll utan barn krävs det att personerna kan 

kopplas ihop genom giftermål, registrerat partnerskap eller sambo-

förhållande. Hushåll där minst en av de boende inte går att koppla ihop 

med övriga boende med hjälp av relationer kategoriseras som ”övriga 

hushåll”. Det gör att exempelvis hushåll där syskon bor med varandra 

klassas som övriga hushåll, liksom samkönade par eller heterosexuella par 

där ålderskillnaden överstiger 15 år (SCB, 2013a). 

4. Ny svensk hushållsstatistik 
 

Informationen kring hur befolkningen i Sverige lever och bor har varit 

bristfällig sedan den sista Folk- och Bostadsräkningen gjordes 1990. Sedan 

dess har utvecklingen av registerdata legat till grund för forskning kring 

levnadsförhållanden i Sverige. Registerdata bygger på folkbokföring som 

inte alltid stämmer överens med verkligheten, vilket beskrivits tidigare. Ett 

försök till att göra undersökningar om hur människor lever och bor 

resulterade i urvalsundersökningen Undersökning om levnadsförhållanden, 

ULF. Den genomförs varje år via telefonintervjuer med ca 7 500 personer 

mellan 16-84 år (Svensk Nationell Datatjänst, 2015), men kan inte 

användas för prognoser eller på regional nivå.  

 

Eftersom EU beslutade att genomföra en Census över levnadsförhållanden i 

alla medlemsländer plus Norge, Schweiz och Liechtenstein (Census 2011) 

fattades ett regeringsbeslut om att Sverige skulle aktualisera insamlandet av 

hushålls-, boende- och bostadsstatistik. Flera myndigheter är involverade i 

arbetet såsom SCB, Lantmäteriet och Skatteverket. Basåret är satt till 2011-

12-31 och enbart registeruppgifter används för att ta fram statistiken. 

 

Ett lägenhetsregister skapades under 2010-2011 av Lantmäteriet för att få 

uppgifter om hur många bostäder som finns i riket. Lägenhetsregistret 

innehåller enbart information om själva bostaden, såsom antal rum, area 

och adress. Vem som äger, hyr eller bor i bostaden ingår inte i 

informationen. 

 

Skatteverket fick i uppgift att koordinera lägenhetsregistret med 

folkbokföringen. Boende i Sverige i flerfamiljshus är numera folkbokförda 

på lägenheter/bostäder istället för på fastigheter vilket gör att utvidgad 

information om exempelvis trångboddhet och olika familjekonstellationer 

kan studeras. SCB var ansvariga för statistikproduktionen och redovisning 

via Eurostat med start våren 2014.  
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En kritik som kan riktas mot Census 2011 är att den svenska statistiken 

enbart är baserad på registeruppgifter och inga intervjuer. Följden är att 

informationen bygger på de uppgifter som enskilda individer rapporterar, 

antingen manuellt eller automatiskt, snarare än hur man faktiskt lever. Som 

tidigare nämnts är det inte självklart att alla personer bor på den adress 

som man är folkbokförd på vilket gör att resultaten inte är helt tillförlitliga. 

Fördelarna är att registerdata är både tids- och kostnadseffektivt. 

5. Hushåll i förändring 
 

Hushållens konstellation har förändrats under de senaste decennierna i takt 

med spridningen av genusrevolutionen, preventivmedelsrevolutionen och 

den sexuella revolutionen och därmed också utvecklingen av den andra 

demografiska transitionen. Hushållen har utvecklats från att bestå av en 

traditionell familj med ett heterosexuellt par med gemensamma barn till att 

bestå av en mängd olika familjekonstellationer och en utbredning av 

ensamhushåll vilket har lett till en ökning av det totala antalet hushåll. 

Denna utveckling är synbar i alla OECD-länder, men i varierande 

utsträckning. Under samma period har även befolkningen blivit äldre, med 

en ökande andel äldre och en minskande andel unga. 

5.1. Utvecklingen i Stockholms län 
 

Eftersom den sista Folk- och bostadsräkningen genomfördes 1990 och den 

nya hushålls-, boende- och bostadsstatistiken började samlas in först 2011 

är redovisningen i denna rapport baserad på uppgifter från SCB/SSD från 

åren 2011-2014. Det är en kort tidsperiod vilket begränsar möjligheterna till 

analys, men eventuella tendenser i vissa riktningar kan skönjas. För en 

begränsad presentation av resultaten från Undersökningarna av 

levnadsförhållanden (ULF/SILC) hänvisas till Demografiska rapporter 

2012:05. Hushåll och familjer i förändring. Befolkningsprognos 2012-

2021, eller SCB:s hemsida. 

 

Antalet hushåll i Stockholms län ökade från 880 000 till 920 000 mellan 

åren 2011-2014. Samtidigt ökade även antalet personer per hushåll, om än 

marginellt, från 2,38 till 2,40, se figur 1. Den största förklaringen i 

ökningen av hushåll ligger därmed i ökningen av Stockholms läns 

befolkning under dessa år, från 2 091 473 till 2 198 044 invånare. Delvis 

bygger befolkningsökningen på en naturlig ökning, men Stockholms län är 

också ett län med en stor inflyttning, både från övriga riket och från övriga 

världen. De allra flesta inflyttare är i 20-30 års ålder, vilket är en ålder då 

många bor i ensamhushåll (LSF/TMR, 2013).    
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Figur 1. Antal hushåll och personer per hushåll 2011-2014, Stockholms län. 

 
Källa: SCB, 2015d. 

 

Med tanke på spridningen av den andra demografiska transitionen är det 

intressant att titta närmare på fördelningen av ensamboende och 

samboende kvinnor och män i olika åldrar. Figurerna 2 och 3 visar 

fördelningen av ensamboende och sammanboende kvinnor och män utan 

barn åren 2011 och 2014. 

 

I figur 2 är två huvudsakliga pucklar tydliga i diagrammet, vid sena 20-års 

ålder och runt 70-års ålder, den senare puckeln är något högre. Detta beror 

givetvis på att sammanboende par i åldrarna mellan dessa pucklar i stor 

utsträckning har barn boende hos sig. Jämförs åren 2011 och 2014 syns en 

förskjutning av den senare kurvan, vilket innebär en ökning av antalet 

sammanboende utan barn i de äldre åldrarna.  

 

För kommunerna är mönstret detsamma, dock med varierande storlek på 

de båda pucklarna. I en del kommuner, såsom Ekerö, Värmdö och 

Vaxholm, är den lägre puckeln för de yngre åldrarna i princip obefintlig. I 

kommunerna Solna, Stockholm och Sundbyberg är istället den yngre 

puckeln dominerande och den äldre puckeln mindre. Det bor alltså fler 

unga par utan barn i dessa kommuner än äldre par utan barn. 
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Figur 2. Antal sammanboende utan barn fördelat på kön i Stockholms län. 

 
Källa: SCB, 2015d. 

 

Ensamboende män och kvinnor uppvisar ett annorlunda mönster, speciellt 

i de äldre åldersgrupperna, se figur 3. Bland de yngre är det vanligare att bo 

ensam bland män än bland kvinnor i Stockholms län, vilket är samma 

mönster som är synligt i hela riket. Det finns givetvis flera anledningar till 

detta, delvis att det finns något fler män än kvinnor i dessa åldrar i länet, 

även om skillnaden är liten. I vissa enstaka åldrar finns det istället fler 

kvinnor än män (SCB, 2015h). Män tenderar också att ha en högre inkomst 

vilket ökar möjligheterna att bo ensam eftersom ensamboende ofta är 

dyrare jämfört med att bo tillsammans med någon och kunna dela på 

kostnaderna. 

 

Ofta när ett heterosexuellt par med barn separerar blir barnen folkbokförda 

hos mamman medan pappan blir folkbokförd utan barnen eftersom en 

person kan vara folkbokförd på endast ett hushåll. Detta gör att dessa 

pappor kategoriseras som ensamboende utan barn, trots att de kanske bor 

tillsammans med sina barn varannan vecka. Ensamstående föräldrar 

diskuteras vidare nedan. 

 

I 55–60-års åldern är det i stort sett lika vanligt att bo ensam bland kvinnor 

som bland män, därefter är det fler kvinnor än män som bor ensamma. Att 

kvinnor lever längre, vilket gör att det finns fler kvinnor än män äldre än 65 

år, är en del av förklaringen. Utvecklingen bland äldre diskuteras i ett 

senare avsnitt. 
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Den genomsnittliga åldern då män bor ensamma var 49,4 år 2014 medan 

den genomsnittliga åldern för kvinnor var 59,3.  

 

Figur 3. Antal ensamboende utan barn fördelat på kön i Stockholms län. 

 
Källa: SCB, 2015d. 

 

Trots den synliga ökningen av antalet ensamboende bland kvinnor och män 

i Stockholms län har andelen enpersonhushåll minskat marginellt mellan 

2011-2014, både i förhållande till alla hushåll med 0,6 procent och i 

förhållande till samtliga personer i länet med 0,3 procent (SCB, 2015b).  

 

Fördelningen i kommunerna är jämförbar med den för länet med vissa 

undantag. I kommunerna Danderyd och Lidingö är det i stort sett lika 

vanligt bland kvinnor som män att bo i ett ensamhushåll upp till 60 års 

ålder, därefter är det många fler kvinnor som bor ensamma jämfört med 

män. Även Vaxholm uppvisar liknande mönster, om än med något mindre 

skillnad mellan könen. 

 

Trots att barn till separerade föräldrar kan bo växelvis hos båda föräldrarna 

kan ett barn vara folkbokfört enbart hos den ena föräldern. Hushålls-

statistiken visar att det är mest vanligt bland båda könen att bo ensam med 

ett barn yngre än 24 år, följt av två barn och minst vanligt är det att bo som 

ensam vuxen tillsammans med tre eller flera barn. Som tidigare nämnts bor 

kvinnor oftare ensamma med barn än män, vilket till stor del beror på att 

barnen är folkbokförda hos mamman trots att de också bor med pappan. En 

viss ökning i ålder är synbar för ensamboende föräldrar med ett barn 

mellan åren 2011-2014. Delvis kan detta bero på att de som var 
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ensamboende med ett barn 2011 har blivit tre år äldre 2014, men nya 

ensamboende föräldrar har också tillkommit. Befolkningen har ökat, liksom 

antalet barn och hushåll. En del har försvunnit ur gruppen då de kan ha 

flyttat, antingen ut ur länet eller ihop med en ny person och därmed bildat 

en annan hushållstyp. 

 

När det gäller sammanboende med barn syns inga större skillnader mellan 

könen, även om kvinnor är något fler i de yngre åldrarna, och männen 

något fler i de äldre åldrarna. Det beror på att kvinnor vid födseln av första 

barnet i snitt är två år yngre än män i ett heterosexuellt förhållande (SCB, 

2013b). 

5.1.1. Bostadsbestånd och ungas flytt hemifrån 
 

Bostadsbeståndet är av stor betydelse för vilka hushållstyper som bor i en 

kommun. Följande avsnitt beskriver sambandet mellan ungas flytt 

hemifrån och bostadsbeståndet i Stockholms län. Avsnittet utgår från SCB:s 

demografiska rapport 2015:3, På egna ben. En beskrivning av ungas flytt 

från föräldrahemmet (SCB, 2015a).  

 

I rapporten beskrivs ungas folkbokförda flytt från föräldrahemmet mellan 

åren 2010-2013. Detta relateras till den befintliga fördelningen av 

upplåtelseformer och bostadsyta i Stockholms län under 2013. En ung 

flyttare är enligt SCB (2015a) en person mellan 15-35 som vid 15 års ålder 

bodde med minst en av sina biologiska föräldrar. De är antingen födda i 

Sverige eller födda utrikes, men flyttade till Sverige innan 15 års ålder.  

 

Att det är ålder vid den folkbokförda flytten som ligger till grund för 

rapporten och inte den faktiska åldern vid flytt gör att åldersantaganden 

riskerar att vara något för höga. SCB argumenterar för att använda åldern 

vid den folkbokförda flytten då det kan ses som ett permanent boende och 

ett steg in i det självständiga vuxenlivet (SCB, 2015a). 

 

Fördelningen av hushållstyper mellan kommunerna beror till viss del på 

bostadsbeståndet och storleken på hushållen, se figur 4-6.  

 

I kommuner med en hög andel bostäder mindre än 70 kvadratmeter 

(Stockholm 56, Sundbyberg 54 och Solna 51 procent) bor även en stor del 

av befolkningen ensamma utan barn, eller sammanboende utan barn. Med 

andra ord är det vanligare att bo i mindre bostäder innan familjebildandet. 

I dessa kommuner dominerar flerfamiljshusen över småhusen och en hög 

andel består av hyresrätter, men även av bostadsrätter. Gemensamt är en 

liten andel äganderätter, som i de flesta fall är småhus (SCB, 2015c; 2015e). 
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I kommunerna med en stor andel bostäder 71-150 kvadratmeter (Salem 69, 

Tyresö 66 och Vallentuna 66 procent) är det vanligast att bo samman-

boende med två barn vilket indikerar att medelstora bostäder är vanligt 

bland barnfamiljer. Småhus och därmed äganderätter dominerar 

hushållstyperna i dessa kommuner. 

 
Danderyd 31, Ekerö 19, Täby 17 och Lidingö 17 procent är de kommuner 

som har den högsta andelen bostäder större än 151 kvadratmeter.  

Figur 4. Andel hushåll efter bostadsyta i Stockholms län 2013. 

Källa: SCB, 2015c.  

 

Lidingö har en väldigt jämn fördelning av upplåtelseformer, omkring en 

tredjedel av alla hushåll bor i hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt. I de 

övriga kommunerna Danderyd, Ekerö och Täby bor istället en majoritet av 

hushållen i äganderätter, mestadels småhus. I dessa kommuner är det 

vanligast att vara sammanboende med två barn, men sammanboende utan 

barn är även det vanligt, förmodligen beroende på att tvåbarnsnormen är 

stark och att det finns relativt få familjer med tre eller fler barn även i 

områden med stora bostäder. Undantaget är Danderyd där det finns något 
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fler sammanboende med tre barn än barnlösa. Danderyd har också med 

stor marginal den högsta andelen bostäder större än 200 kvadratmeter, 12 

procent, närmast efter är Lidingö med fem procent.  

 

Figur 5. Fördelning av hustyp i Stockholms län 2013.2 

 
Källa: SCB, 2015e.  

 

Andelen specialbostäder varierar mellan kommunerna. Högst andel har 

Solna med åtta procent, därefter har Stockholm, Lidingö och Huddinge 

vardera fem procent specialbostäder. Ett bidrag till Solnas relativt höga 

andel kan vara att cirka 30 procent av Stockholms Studentbostäders 

bostadsbestånd finns i Solna. Övriga bostäder utgör en mycket liten del av 

det totala bostadsbeståndet i alla kommunerna. 

 

Unga ensamboende utan barn har inte ännu hunnit bilda familj och få barn, 

medan det bland äldre är vanligt att bo ensamma utan barn eller vara 

sammanboende utan barn, vilket är en konsekvens av att familjens barn 

blivit vuxna och flyttat från föräldrahemmet. Vid vilken ålder unga vuxna 

flyttar hemifrån, och vart de flyttar är beroende på flera faktorer, till 

exempel individuella preferenser såsom viljan att studera eller att arbeta, 

                                                        
2 Övriga hushåll avser byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål. Specialbostäder avser bostäder för 

äldre/funktionsnedsatta, studentbostäder och övriga specialbostäder. 



 

 
 

18 (82) 

 DEMOGRAFISKA PROGNOSER 

Demografisk rapport 2015:05 

Diarienummer 

TRN 2015-0098 

 

Befolkningsprognos 2014-2045: Hushållsutveckling. Demografisk rapport 2015:05 
 

men också på strukturella förutsättningar såsom tillgång till lämpliga 

bostäder och boendekostnader.  

 

Figur 6. Fördelning av upplåtelseform i Stockholms län 2013. 

 
Källa: SCB, 2015e.  

 

I de större städerna (Stockholm, Göteborg och Malmö) och deras förorter är 

medianåldern som högst vid flytten från föräldrahemmet, både bland 

kvinnor och bland män. Kvinnors medianålder i Stockholm var 2013 21,8 år 

att jämföra med 1990 då medianåldern var 20,9 år. För män var siffrorna 

22,5 år 2013 respektive 22 år 1990. Tänkbara förklaringar till den ökande 

medianåldern är en kombination av tillgång till flera universitet och 

högskolor i Stockholms län vilket gör att unga vuxna kan bo kvar hemma 

även om de börjar studera. Även arbetsmarknaden i länet är mycket 

gynnsam (SCB, 2015a). 

 

De ökande priserna på bostadsrätter och hyresrätter gör det svårt för unga 

att etablera sig på bostadsmarknaden i Stockholms län (Mäklarstatistik, 

2014). Bostadsbeståndet i hemkommunen påverkar möjligheterna för unga 

att stanna kvar. De kan vara mer eller mindre tvingade att flytta till en 

annan kommun. Bland unga som flyttar hemifrån i storstadskommuner, i 

Stockholms läns fall Stockholms stad, är det vanligast att stanna kvar i 

kommunen, medan det i förortskommuner till storstäder är vanligast att 

flytta till en annan kommun, se figur 7 (SCB, 2015a).  



 

 
 

19 (82) 

 DEMOGRAFISKA PROGNOSER 

Demografisk rapport 2015:05 

Diarienummer 

TRN 2015-0098 

 

Befolkningsprognos 2014-2045: Hushållsutveckling. Demografisk rapport 2015:05 
 

Figur 7. Andel bostäder < 50 kvm 2013 och andel unga vuxna som flyttat 

hemifrån men stannat i hemkommunen 2010-2013. 

 
Källa: SCB, 2015a; 2015c. 

 

Av de kvinnor som flyttade hemifrån åren 2010-2013 stannade 74 procent 

kvar i länet, bland männen stannade 77 procent kvar i länet. Ett fåtal 

flyttade utomlands, 4 respektive 3 procent. Bland kommunerna var det 

vanligast att stanna kvar i Stockholm, Södertälje och Norrtälje (64, 60 

respektive 60 procent) bland både kvinnor och män. Ekerö, Danderyd, 

Salem och Täby (16, 19, 24 respektive 27 procent) hör till de kommuner där 

lägst andel unga vuxna stannade kvar i kommunen efter flytten från 

föräldrahemmet (SCB, 2015a). 

 

Detta sammanfaller till viss del med de kommuner som har flest respektive 

minst andel bostäder mindre än 50 kvadratmeter. Stockholm, Sundbyberg 

och Solna har flest andel mindre bostäder, alla tre mellan 20-27 procent. 

Andra kommuner med mellan 10-15 procent bostäder på 50 kvadratmeter 

eller mindre än Huddinge, Haninge, Södertälje, Nacka, Norrtälje och 

Nynäshamn. De kommuner som har den lägsta andelen unga vuxna som 

stannar i kommunen när de lämnar föräldrahemmet har också en låg andel 

små bostäder. Ekerö, Salem och Täby har alla en andel mellan 5-6 procent. 

Danderyd är undantaget där endast 19 procent av de unga stannar, medan 
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hela 9,7 procent av bostäderna är 50 kvadratmeter eller mindre (SCB, 

2015a; 2015c). 

 

Som figur 8 visar så finns det inget starkt samband mellan andelen 

bostäder mindre än 50 kvadratmeter och andelen unga flyttare som stannar 

i kommunen utom möjligen för Ekerö och Stockholm. Det innebär att det 

finns andra aspekter som har en inverkan på om en person som flyttar från 

föräldrahemmet stannar kvar i hemkommunen eller inte.  

 

Figur 8. Samband mellan andel bostäder <50 kvm 2013 och andel unga 

vuxna som flyttat hemifrån men stannat i hemkommunen 2010-2013.3 

 
Källa: SCB, 2015a; 2015c. 

5.2. Utvecklingen internationellt 
 

Utvecklingen som synts i Sverige vad gäller ökningen av ensamhushåll syns 

också i övriga europeiska länder. Census data från Eurostat som redovisar 

samma variabler från de medverkande länderna är tillgängligt för år 2011. 

Tidigare censusar har genomförts, men inte med alla länder och med något 

olika variabler. Det är därför inte möjligt att göra jämförelser över tid, men 

däremot är det möjligt att göra jämförelser mellan länder. 

 

Figur 9 visar fördelningen av olika typer av hushåll 2011. Sverige anses ligga 

i framkant vad gäller ensamhushållens utbredning då en stor del av 

befolkningen bor ensamma (Klinenberg, 2013). Andra länder med en hög 

andel ensamboende är de övriga nordiska länderna, de tysktalande 
                                                        
3 X-axeln anger andel bostäder och y-axeln andel flyttare som stannar i hemkommunen. 
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länderna, Nederländerna och Estland (Eurostat, 2015b). Finland uppvisar 

den högsta andelen ensamhushåll, 41 procent. Därefter följer 21 länder med 

över 30 procent ensamhushåll. De resterande nio länderna uppvisar 

andelar med mellan 20-30 procent ensamhushåll.  

 

Figur 9. Fördelning av hushållstyp 2011.4 

Källa: Eurostat, 2015b. 

 

Den stora andelen ensamhushåll behöver inte betyda att befolkningen 

upplever ensamhet. I samband med utvecklingen av olika familje-

konstellationer ökade även förekomsten av antalet särboförhållanden vilket 

antyder att människor har nära relationer utan att bo tillsammans. Antalet 

särboförhållanden är dock inte möjliga att se utifrån Eurostats Census 2011. 

 

                                                        
4 Övrigt avser okategoriserade hushåll. 
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Ensamhushåll är den vanligaste hushållstypen i Finland (41), Estland (40), 

Norge (40), Sverige (36) och Lettland (34). I övriga länder är det istället 

vanligast att vara gift, antingen med eller utan barn. I Italien (50), 

Rumänien (50), Grekland (57), Kroatien (53), Polen (50), Spanien (52), 

Malta (59), Portugal (55) och Cypern (61) bestod mer än hälften av 

hushållen av gifta par med eller utan barn. I 23 av de 31 länderna var det 

vanligare att hushållet bestod av ensamstående föräldrar (7-18 procent) än 

av samboende par med eller utan barn (9-16 procent). 

 

Få länder uppvisar hushåll där de boende lever i ett registrerat partnerskap, 

antingen hetero- eller homosexuellt. Det beror på flera faktorer, bland 

annat att det inte är möjligt att registrera partnerskap, att en del länder inte 

längre juridiskt erkänner registrerat partnerskap utan har istället likställt 

det med äktenskap, medan andra länder inte juridiskt erkänner någon form 

av samkönade förhållanden, till exempel Polen och Grekland.  

 

I alla länder är det vanligare med ensamstående mödrar än ensamstående 

fäder. Detta beror delvis på samma faktorer som i Sverige, nämligen att de 

flesta barn är folkbokförda hos sina mödrar, trots att de tillbringar en del av 

sin tid hos sina fäder (Bradshaw och Finch, 2002). 

 

Figur 10 visar fördelningen av civilstånd bland befolkningen i Eurostat-

länderna. Barn är här kategoriserade som en egen grupp oavsett ålder, och 

definieras som barn om de lever i ett hushåll tillsammans med minst en 

förälder, där barnen själva inte har barn eller en partner i hushållet.  

 

Även när andel personer visas, istället för hushåll, är det samma nio länder 

som uppvisar högsta andelen ensamboende. Schweiz hamnar på andra 

plats efter Finland, men i övrigt är ordningen den samma. Ensamboende 

utgör mellan 10-20 procent av alla boende i 22 av 31 länder.  
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Figur 10. Fördelning av befolkningen 2011.5  

Källa: Eurostat, 2015b. 

 

Som diagrammet visar är det vanligast att vara ett gift par i de allra flesta 

länder. I Estland, Norge, Slovenien och Irland är det nästan lika vanligt att 

vara gift (29, 34, 35 respektive 35 procent), som att vara barn (27, 30, 33 

respektive 33 procent). I Lettland och Island är det till och med vanligare 

att vara barn (30,47 respektive 34,08) än att vara gift (30,40 respektive 

32,53), dock är skillnaderna små. Sambopar överstiger tio procent av 

befolkningen i Finland (12), Estland (13), Norge (11), Danmark (11), 

Nederländerna (10), Sverige (14) och Frankrike (11). Dessa länder har även 

en lägre andel gifta par jämfört med många av de resterande länderna. 

Tjeckien är ett undantag där det är lika vanligt, omkring 13 procent, att bo 

ensam som att bo kollektivt, det vill säga bo med flera personer som inte är 

släkt.  

                                                        
5 Övrigt avser personer som bot i privata eller institutionella hushåll, men som inte är kategoriserade, eller av hemlösa.  
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Sedan 1970-talet har andelen yngre befolkning (under 15 år) minskat i takt 

med att den äldre befolkningen (över 65 år) har ökat (OECD, 2015b; 2015f). 

Andelen i arbetsför ålder 15-64 har legat relativt stilla på nivåer kring 54-73 

procent av befolkningen i Australien, Frankrike, Irland, Italien, Sydkorea, 

Tyskland och USA (OECD, 2015d). Utvecklingen beror i huvudsak på det 

minskade barnafödandet i länderna, men till viss del också på den ökade 

livslängden. 

 

Australien, Frankrike, Irland och USA gick från fruktsamhetsnivåer på 

mellan 2,48 - 3,87 barn per kvinna år 1970 till nivåer kring 2,00 år 2012. 

Italien, Sydkorea och Tyskland bildar en egen grupp med låga fruktsam-

hetsnivåer 2012, mellan 1,30 - 1,42, från att 1970 legat mellan 2,03 - 4,53 

(OECD, 2015b). Under samma period har medellivslängden ökat från 

omkring 70 år till omkring 80 år eller något högre för alla länderna, 

Sydkorea är undantaget där medellivslängden år 1970 var 62,1 och år 2012 

81,3, en ökning med 20 år (OECD, 2015d). 

 

I Australien beräknas befolkningen öka med 45 procent från 2011-2036, 

och under samma period beräknas antalet hushåll öka med 50 procent. 

Hushåll med två föräldrar och barn är den vanligaste hushållstypen och 

förväntas också öka mest i absoluta tal fram till 2036. Däremot beräknas 

ensamhushåll öka mest procentuellt, med 61 - 65 procent beroende på olika 

beräknade scenarier. Ökningen beror främst på ökningen av antalet äldre, 

och att äldre kvinnor är mer benägna att bo ensamma än någon annan 

ålders- och könsgrupp (Australian Bureau of Statistics, 2015). Förändringen 

i åldersstruktur leder till en förändring i bostadsbehov eftersom 

befolkningen har olika behov i olika åldrar. Med tanke på den trend som 

synts i flertalet länder, att äldre kvinnor i större utsträckning bor i 

ensamhushåll (Forum, 2012; Australian Bureau of Statistics, 2015) kommer 

behovet av bostäder till dessa kvinnor att öka.  

 

Sedan 1972 har den genomsnittliga hushållsstorleken minskat i Frankrike, 

från 2,9 till 2,26 personer per hushåll. Det beror delvis på att antalet 

ensamboende ökat drastiskt, men också på att antal samboende utan barn 

och ensamstående föräldrar ökat. Även antalet hushåll med fler än fem 

personer har minskat vilket bidragit till det mindre genomsnittliga 

hushållet. 2011 var det mest vanliga hushållet ensamhushåll, tätt följt av 

hushåll med två personer, 34,1 respektive 32,9 procent (Insee, 2015a). 

Frankrikes befolkning förväntas öka med 11,8 miljoner invånare mellan 

2007 till 2060, varav personer över 60 år kommer att öka med mer än 10 

miljoner (Insee, 2015b). 
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Irland har en varierande migrationshistoria, med både positiv och negativ 

nettomigration. Under senare delen av 1980-talet emigrerade fler från 

landet än som immigrerade, vid mitten av 1990-talet stabiliserades 

nettomigrationen till att vara positiv (Ruhs och Quinn, 2009). Men under 

åren 2010-2014 har fler personer än en gång emigrerat än immigrerat, på 

grund av ekonomiska faktorer i landet (CSO, 2015c; 2015d). Den positiva 

nettomigrationen avspeglar sig i befolkningsprognosen. Mellan 2011-2031 

förväntas befolkningen i åldrarna 0-14 och 25-44 minska medan övriga 

åldrar förväntas öka. Befolkningen 65 år och äldre förväntas öka mest, med 

86 procent (CSO, 2013).  

 

Mellan åren 1996-2011 har förändringar skett i fördelningen av hushåll. År 

1996 bestod 54 procent av alla hushåll på Irland av ett gift par med barn. 

Den näst största gruppen var gifta par med barn och andra inneboende, nio 

procent. Andra inneboende kan tänkas vara mor- och farföräldrar, så kallat 

generationsboende. År 2011 var det fortfarande mest vanligt att ett hushåll 

bestod av ett gift par med barn, men numera är det också vanligare att ett 

hushåll består av ett gift par utan barn, en ensamstående mamma med barn 

eller en ensam person, elva, nio respektive nio procent, jämfört med 1996 

(CSO, 2015a; 2015b). Troligt är en fortsatt minskning av hushåll bestående 

av gifta par med barn och en fortsatt ökning av ensamhushåll med tanke på 

den prognosticerade befolkningsökningen.  

 

Födelsetalen i Italien har varit låga under en lång period. Redan 1977 var 

fruktsamheten lägre än reproduktionsnivån (OECD, 2015b). I kombination 

med en ökad medellivslängd har detta lett till en drastiskt åldrande 

befolkning i Italien. Under 2011 var det i stort sett lika vanligt att ett hushåll 

bestod av ett gift par med barn, som en ensam person. Bland den totala 

befolkningen var det vanligast att vara gift, med eller utan barn (Eurostat, 

2015b).  

 

Delvis på grund av det låga barnafödandet prognosticeras Italiens 

befolkning växa med endast fem procent mellan 2011-2040. Åldersgruppen 

54 år och yngre förväntas minska, medan befolkningen 55 år och äldre 

förväntas öka. Mest ökar befolkningen 65 år och äldre, de allra äldsta 90 år 

och äldre förväntas öka med mellan 105-379 procent per ettårs-åldersklass 

(Istat, 2011). Hur hushållsfördelningen kommer att se ut i framtiden är 

svårt att säga, men om Italien följer samma mönster som många andra 

länder, och med tanke på den stora ökningen av andelen äldre kommer det 

att ske en ökning av antalet ensamboende även i Italien, främst bland äldre. 

 

Sydkorea har liksom Italien upplevt en drastisk minskning av barna-

födandet. Sedan 1983 har Sydkoreanska kvinnor fött färre barn än 
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reproduktionsnivån, den lägsta nivån hittills uppmättes 2005 med 1,08 

barn per kvinna (OECD, 2015b). Liksom i Italien leder kombinationen av 

extremt låga födelsetal och en ökad medellivslängd till en negativ 

befolkningstillväxt på sikt. Statistics Korea har räknat på tre möjliga 

framtidsscenarier, låg, medel och hög tillväxt. Alternativet som beräknar en 

medeltillväxt prognosticerar att befolkningen kommer att öka något fram 

till 2030, men sedan minska fram till 2060 med omkring tio miljoner 

invånare (Statistics Korea, 2011).  

 

På grund av de låga födelsetalen i Sydkorea kommer medianåldern att öka, 

från 37,9 år 2010 till 57,9 år 2060. Kvinnorna förväntas vara fler än 

männen år 2060 samt ha en högre medianålder. Andelen av befolkningen 

som är 65 år eller äldre prognosticeras år 2060 utgöra 40 procent och 

befolkningen under 15 år 10,3 procent, vilket ger en total försörjningskvot 

på 1,01 (Statistics Korea, 2011) och innebär en utmaning för landet. Antalet 

hushåll förväntas öka med nära fem miljoner mellan 2010-2035, storleken 

per hushåll prognosticeras samtidigt minska från 2,71 till 2,17 personer per 

hushåll. Detta betyder att antalet ensamhushåll ökar med omkring 139 000 

hushåll årligen, från 24 procent till 34 procent av alla hushåll. Samboende 

utan barn förväntas utgöra 23 procent av hushållen och samboende med 

barn 20 procent (Statistics Korea, 2012). 

 

Även Tyskland6 har under en lång period upplevt låga födelsetal, sedan 

1970 har födelsetalen legat under reproduktionsnivån (OECD, 2015b) och 

sedan 1972 har antalet dödsfall överstigit antalet födda årligen (Destatis, 

2015c). Den naturliga folkökningen har därmed varit negativ från 1972, 

men befolkningen har ändå ökat tack vare en positiv nettomigration 

(Destatis, 2015d). Utvecklingen är densamma efter återföreningen mellan 

Västtyskland och Östtyskland 1991.  

 

Befolkningen förväntas öka i tre till fem år till, därefter prognosticeras 

Tysklands befolkning minska på grund av låga födelsetal, höga dödstal och 

en sjunkande nettomigration. Två olika scenarier presenteras av den tyska 

statistikbyrån, ett lägre och ett högre antagande om nettomigration, där 

befolkningen prognosticeras minska från 80,8 miljoner år 2013 till 67,6 

eller 73,1 miljoner år 2060. Både befolkningen under 20 samt den 

arbetsföra befolkningen 20-64 år förväntas minska till 16 respektive 51 

procent av den totala befolkningen. Andelen av befolkningen 65 år och 

äldre förväntas därmed öka från 21 procent år 2013 till 33 procent år 2060 

(Destatis, 2015e). 

 

                                                        
6 Fram till 1990 gällde statistiken enbart Västtyskland, jämförande studier är därför inte möjliga innan 1991.  
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År 2013 var 41 procent av alla hushåll i Tyskland ensamhushåll, en ökning 

med sju procentenheter sedan 1991, och två-personhushållen svarade för 34 

procent jämfört med 31 procent år 1991. År 2013 bestod således 75 procent 

av alla hushåll av två personer eller färre (Destatis, 2015a). Fram till 2035 

beräknas andelen ensam- och två-personhushåll öka till 80 procent av alla 

hushåll (Destatis, 2015b).  

 

Tyskland och även övriga Europa med födelsetal under reproduktionsnivån 

är, och kommer under en lång period att vara, beroende av immigration för 

att befolkningen ska fortsätta att öka. Enligt FN:s beräkningar krävs 701 

miljoner immigranter till EU-länderna mellan 1995-2050 för att 

medlemsländerna ska kunna behålla den försörjningskvot som EU hade 

1995 (FN, 2001). Det är naturligtvis en orimligt hög siffra. 

 

I förhållande till andra höginkomstländer som är medlemmar i OECD har 

USA haft en hög fruktsamhetsnivå sedan 1990-talet (OECD, 2015b) och det 

har också varit ett land med hög immigration sedan en lång tid tillbaka (FN, 

2013b). Befolkningsutvecklingen prognosticeras därför vara positiv med en 

31-procentig ökning mellan 2014-2060. Befolkningen under 18 år och 18-

64 år förväntas minska sin andel av den totala befolkningen från 23 till 20 

procent respektive 62 till 57 procent. Befolkningen 65 år och äldre förväntas 

därmed öka sin andel från 15 till 24 procent (Colby och Ortman, 2014). 

Andelarna skiljer sig givetvis mellan staterna där en del har en hög andel 

befolkning 65 år och äldre 2013 (Florida, 17,8, Maine, 16,5 och West 

Virginia, 16,5), medan andra har en högre andel barn under 19 år (Utah, 

34,3, Texas, 29,9 och Idaho, 29,8) eller en hög andel i arbetsför ålder, 20-

64 år (Washington D.C., 67,6, Alaska, 62,9 och Colorado 61,8) (U.S. Census 

Bureau, 2015a). 

 

Hushållsfördelningen har förändrats i USA, liksom i tidigare beskrivna 

länder; år 1960 bestod 75 procent av alla hushåll av gifta par med eller utan 

barn, ensamhushåll stod för 13 procent. År 2010 var det istället 48 procent 

av hushållen som bestod av gifta par med eller utan barn och 

ensamhushållen utgjorde 27 procent. Det var i stort sett lika vanligt att ett 

hushåll bestod av ett gift par med barn som av en ensam person 

(Population Reference Bureau, 2012). Äldre män över 65 år var under 2010 

gifta i mycket högre grad än äldre kvinnor, kvinnor äldre än 75 år var 

istället änkor i högre utsträckning. Det avspeglade sig även i hushålls-

fördelningen. 37 procent av kvinnorna över 65 levde ensamma mot 19 

procent av männen. En stor majoritet av männen, 72 procent, levde 

tillsammans med en maka medan 42 procent av kvinnorna levde med en 

make (Forum, 2012). Se figur 11 för en översikt över utvecklingen. 
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Figur 11. Antal hushåll och personer per hushåll 1970-2014 i USA. 

Källa: Statista, 2015a; 2015b. 

 

Att som pensionär leva halvårs- eller helårsvis i ett annat land förekommer 

bland befolkningen i flera europeiska länder, samt USA och Kanada. En 

vanlig destination är Spanien där 77 procent av de utrikesfödda 65 år och 

äldre är födda i andra europeiska länder; i områdena Alicante och Málaga 

är andelen över 90 procent. De största grupperna är britter och tyskar, 

mycket beroende på en stor äldre befolkning i dessa länder, men svenskar 

utgör den tredje till femte största gruppen i flera av provinserna med 

många utrikesfödda pensionärer (Rodriguez, Fernandez-Mayoralas och 

Rojo, 2004). 

 

Bland britter är det även vanligt att flytta till Australien, Kanada och USA, 

medan de flesta pensionärer från norra Europa föredrar södra Europa. 

Många amerikaner flyttar, förutom inom landet, även till Mexiko där 

levnadskostnaderna är lägre (Howard, 2008). I Florida är över 17,3 procent 

av befolkningen 65 år eller äldre, i vissa kommuner består befolkningen till 

över 30 procent av pensionärer och i Sumpter County är andelen högst i 

USA, 43 procent. Även Maine, Pennsylvania och West Virginia har en hög 

andel befolkning 65 år och äldre, mellan 15,4-16 procent (Forum, 2012). 
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Att pensionärer koncentreras till vissa områden ställer krav på berörda 

kommuner så som tillgång till relevant service och hälso- och sjukvård. Men 

det ger också stora möjligheter då de pensionärer som valt att bosätta sig på 

ett nytt ställe hel- eller delårsvis ofta har en gynnsam ekonomisk stabilitet 

som gör att de är goda konsumenter och därför medför affärsmöjligheter 

för branscher som profilerar sig mot en äldre målgrupp.  

6. Pensionspuckeln 
 

När föräldrar är 50-60 år har de flesta barn under 25 år flyttat hemifrån och 

lämnar då sina föräldrar, antingen som ensamboende utan barn, eller 

samboende utan barn. Vid 70 års ålder har även de flesta föräldrar sett sina 

barn äldre än 25 år lämna föräldrahemmet. Det är därför intressant att 

studera fördelningen av dessa äldre människor, om de lever ensamma eller 

tillsammans med en partner. Ett tredje sätt att leva är att ha ett 

särboförhållande, det vill säga att ha en partner men att bo för sig själv. 

Definitionen av ett särboförhållande kan vara individuell vilket gör att det 

är svårt att med säkerhet avgöra hur stor del av befolkningen som lever i ett 

särboförhållande. Det kan exempelvis vara svårt att dra en tydlig gräns 

mellan att ”dejta” och att ha ett särboförhållande. Mellan 6-10 procent av 

befolkningen i ett flertal europeiska länder uppger att de har ett intimt 

förhållande med någon som de inte bor tillsammans med (Duncan och 

Phillips, 2011; SCB, 2014; Mortelmans, Pasteels, Régnier-Loilier, Vignoli 

och Mazzuco, 2015). 

 

Att särboförhållanden existerar och till viss del ökar i europeiska länder 

syns i intervjubaserade studier men är inte synbart i registerbaserad 

statistik. Det är därför svårt att utifrån registerbaserad statistik från 

exempelvis SCB avgöra hur stor del av befolkningen som bor ensamma, 

med eller utan barn, och som också lever i ett särboförhållande. Med tanke 

på att omkring 10 procent av Sveriges befolkning kan tänkas leva i ett 

särboförhållande är det också rimligt att anta att en del av dessa är män och 

kvinnor äldre än 60 år. 

 

Figur 12 visar andelen ensamboende och samboende utan barn uppdelat på 

kön i förhållande till det den totala befolkningen för varje specifik 

åldersgrupp och kön. Startåldern är 50 år för att belysa uppdelningen i de 

äldre åldrarna. Utvecklingen för ensamboende skiljer sig från figur 3 

eftersom den visade antal och inte andel av alla män respektive kvinnor för 

varje åldersgrupp. Av figur 12 kan utläsas att vid 79 års ålder bor mer än 

hälften av alla kvinnor ensamma utan barn, därefter ökar andelen för varje 

år. För männen dröjer det ända till 93 års ålder för att mer än hälften av 

männen i åldersgruppen lever ensamma utan barn. Könskillnaden är också 
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tydlig för sammanboende par utan barn (figur 2). Det är aldrig fler än 

hälften av kvinnorna i varje åldersgrupp som är sammanboende utan barn. 

För männen däremot är det fler än hälften mellan åldrarna 67-86 år som 

bor tillsammans med en partner. 

 

Figur 12. Andelen ensamboende och samboende utan barn i förhållande till 

alla män och kvinnor i åldersgruppen i Stockholms län 2014. 

Källa: SCB, 2015d. 

 

Utvecklingen för ensamboende och sammanboende utan barn i de äldre 

åldrarna följer varandra, ensamboendet ökar bland äldre kvinnor samtidigt 

som sammanboendet minskar. Mönstret är detsamma för män, men är 

förskjutet 17 år. Vid 74 års ålder är det lika vanligt bland kvinnorna att bo 

ensam eller tillsammans med en partner utan barn. För männen dröjer det 

till 91 års ålder innan linjerna möts och det är lika vanligt att bo ensam som 

att bo tillsammans med någon utan barn. 

 

Linjerna för ensamboende i figur 12 ökar och visar därmed att det blir 

vanligare att bo ensam ju äldre befolkningen blir. Det beror till viss del på 

att befolkningen minskar för varje åldersgrupp eftersom människor dör. 

Det gör att de som lever längre och bor ensamma utgör en större andel i en 

äldre ålder är en yngre. Tittar man istället på antalet ensamboende och 

sammanboende utan barn 2014 (figur 13) minskar alla fyra linjer i de äldre 

åldrarna beroende på att befolkningen minskar. Linjerna visar dock samma 

resultat, nämligen att de ensamboende kvinnorna är fler än de 

ensamboende männen efter 57 års ålder, och att de ensamboende 

kvinnorna är fler än de sammanboende männen och kvinnorna 

sammantaget efter 84 års ålder. 
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Figur 13. Antal ensamboende och samboende utan barn i Stockholms län 

2014. 

Källa: SCB, 2015d. 

 

Omkring 16 procent av befolkningen äldre än 65 år i Stockholm har 

hemtjänst eller bor permanent i särskilda boendeformer (Socialstyrelsen, 

2015). Även de som bor i särskilda boendeformer folkbokförs som 

ensamboende om de bor ensamma och inte med partner. Detta gör att en 

viss andel av de äldre ensamboende inte är helt ensamma utan har hjälp 

under delar av dagen, genom hemtjänst, eller dygnet runt om de bor på 

särskilda boenden.  

 

Med tanke på att ensamhushållen generellt ökar, och i synnerhet 

ensamhushållen bland äldre, är det av intresse att studera hur fördelningen 

kan komma att se ut i framtiden. År 2014 var 31 procent av männen i 

Stockholms län 50 år eller äldre, för kvinnor var siffran 34 procent. Om 

man istället räknar andelen pensionärer 65 år eller äldre var siffrorna 14 

respektive 17 procent. Dessa andelar prognosticeras öka fram till 2045 då 

37 respektive 40 procent av männen och kvinnorna beräknas vara 50 år 

eller äldre, samt 19 respektive 21 procent beräknas vara 65 år eller äldre 

(TRF, 2014a; 2014b). 

 

För befolkningen i hela Sverige är andelen naturligtvis en annan, 19,8 

procent var 65 år eller äldre 2014 vilket placerar Sverige på en delad 

femteplats tillsammans med Finland när alla världens länder jämförs. 

Endast Japan (25,8), Tyskland (21,1), Italien (21,0) och Grekland (20,2) har 

en högre andel 65 år och äldre bland befolkningen (United States Census 

Bureau, 2015b). Denna ökning innebär även en ökning av antalet 
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ensamboende och sammanboende utan barn till 2045, givet samma andelar 

som 2014. Detta beror givetvis även på den prognosticerade 

befolkningsökningen, men vissa skillnader i mönster är även synliga. 

7. Läns- och kommunprognos 2045 
 

Den nya hushållstatistiken anger hur stor andel av befolkningen som lever i 

en viss typ av hushåll. För att göra antaganden om framtiden kan dessa 

andelar kopplas ihop med befolkningsprognoser. TRF har tidigare gjort 

både läns- och kommunprognoser fram till 2045 som beräknar storleken på 

befolkningen i alla åldersklasser. För att få en uppskattning om hur 

hushållsfördelningen kan komma att se ut år 2045 har 2014 års 

hushållsfördelning applicerats på 2045 års åldersfördelning. Exempelvis 

bodde 25 procent av de 60-åriga kvinnorna och 21 procent av de 60-åriga 

männen i ensamhushåll 2014, vilket var 2 749 respektive 2 343 personer. År 

2045 motsvarar det 4 198 kvinnor och 3 485 män. 

 

Figur 14 visar den markanta ökningen av ensamboende kvinnor 50 år och 

äldre från 2014 till 2045. Den förväntade ökningen av ensamboende män är 

även den större efter 50 års ålder jämfört med yngre åldrar. Detta leder till 

en ökning av medelåldern vid ensamboende från 59 till 63 år för kvinnor 

och från 49 till 53 år för män.  

 

Figur 14. Antal ensamboende utan barn i Stockholms län 2014 och prognos 

2045. 

 
Källa: TRF, 2014b; SCB, 2015d. 
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Mönstret i kommunerna är liknande det för länet, där den största 

skillnaden ligger i ökningen av antalet ensamboende kvinnor i de äldre 

åldrarna. Stockholms stad är ett undantag. Antalet ensamboende mellan 20 

och 45 år håller sig på samma nivå 2014 som 2045, till stor del beroende på 

den låga befolkningstillväxten för de nämnda 25 åldrarna, mellan 9 till 36 

procent. Efter 50 års ålder ökar både antalet ensamboende män och 

kvinnor, på grund av en högre prognosticerad befolkningsökning i de äldre 

åldrarna upp till 100+ år, mellan 17 och 660 procent.  

 

Förändringen av antalet sammanboende utan barn är inte lika dramatisk 

som den för ensamboende utan barn, se figur 15. I de unga åldrarna är 

förändringen inte så stor. Den puckel som syntes 2014 syns även 2045, om 

än något högre. Kvinnor prognosticeras även 2045 vara något fler och något 

yngre då de lever tillsammans med en partner utan att ha barn, jämfört 

med män. Den stora utvecklingen är istället från 50 års ålder och äldre, för 

både kvinnor och män. 

 

Män är äldre än kvinnor när de lever som sammanboende utan barn i alla 

åldrar från 50 år och uppåt, både 2014 och 2045. Detta på grund av att män 

genomsnittligt är äldre än kvinnor i heterosexuella förhållanden (SCB, 

2013b). Däremot är ålderskillnaden större 2045 jämfört med 2014. Männen 

är även något fler än kvinnorna i de åldrarna då det är som vanligast att 

leva tillsammans med en partner utan att ha barn, 70-80 år. 

 

Figur 15. Antal sammanboende utan barn i Stockholms län 2014 och 

prognos 2045. 

 
Källa: TRF, 2014b; SCB, 2015d. 

 



 

 
 

34 (82) 

 DEMOGRAFISKA PROGNOSER 

Demografisk rapport 2015:05 

Diarienummer 

TRN 2015-0098 

 

Befolkningsprognos 2014-2045: Hushållsutveckling. Demografisk rapport 2015:05 
 

 

Både den yngre och den äldre puckeln är något bredare för både kvinnor 

och män 2045 än 2014. Skillnaden är dock större i de äldre åldrarna där 

puckeln har förflyttat sig fler år. Den ökade livslängden ligger till grund för 

att antalet sammanboende ökar i de äldre åldrarna, eftersom färre dör ifrån 

sin partner. Det är ovanligt att skilja sig eller separera i de äldre åldrarna, 

desto mer vanligt är det att bli änka eller änkling (SCB, 2015f). Även 

ökningen av ensamhushåll beror på den ökade livslängden. 

 

Under 2011 var 50,46 procent av befolkningen kvinnor och 2014 hade 

andelen sjunkit något till 50,29 procent. Något över hälften (ca 53 procent) 

av de som immigrerat till Stockholms län under både 2011 och 2014 var 

män (SCB, 2015g). Det i kombination med att medellivslängden ökat mer 

bland män än bland kvinnor under perioden (SCB, 2015i) har gjort att 

könskillnaden utjämnats något och att män utgör en majoritet av 

befolkningen i en högre ålder 2014 jämfört med 2011. Under båda 

perioderna var kvinnor i majoritet i åldrarna 23-28 år, och sedan igen från 

58 års ålder 2011 och 61 års ålder 2014 (SCB, 2015h). 

 

I länsprognosen 2013-2045 beräknas män istället utgöra en majoritet av 

befolkningen i Stockholms län, om än en mycket liten majoritet (50,07 

procent). Den stora förändringen ligger i att kvinnor aldrig utgör en 

majoritet under 55 års ålder, men istället utgör kvinnor mer än hälften av 

befolkningen från 55 års ålder och uppåt, att jämföra med 61 år och äldre 

under 2014 (SCB, 2015h; TRF, 2014b). 

 

Den stora ökningen av antalet ensamhushåll utan barn leder till ett ökat 

behov av bostäder. Även ökningen av sammanboende utan barn leder till 

ett ökat behov av bostäder, liksom befolkningsökningen generellt. Däremot 

leder ökningen av ensamboende och sammanboende utan barn till olika 

typer av bostäder, jämfört med ensamboende och sammanboende med 

barn.  

 

Troligt är dock att hushållsfördelningen även den förändras fram till 2045, 

liksom åldersfördelningen. Den tillgängliga statistiken, 2011-2014 är dock 

inte tillräcklig än för att göra prognoser. Därför bör den schablonmässiga 

beräkningen över ensamboende och sammanboende utan barn som 

kalkyleras i denna rapport betraktas med försiktighet. 

 

Fram till 2045 beräknas andelen unga och äldre i länet öka mer än andelen 

befolkning i arbetsför ålder vilket gör att försörjningskvoten beräknas öka 

från 0,65 år 2013 till 0,77 år 2045. Mest beräknas andelen äldre öka, och 
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bland dem prognosticeras män öka med 93 procent medan kvinnor 

beräknas öka med 72 procent. 

 

 
Försörjningskvot, kalkylerad 

 
Förändring åldersklasser 

 
Kvot 2013 Kvot 2045 Förändring 

 
0- 19 20- 64 65-111+ 

Länet totalt 0,65  0,77  0,12  
 

1,37  1,30  1,81  

 

  Underlag kalkylerad försörjningskvot, traditionell indelning i åldersklasser 

 
Befolkningsutfall 2013 

  
Prognos 2045 

  

 
0- 19 20- 64 65-111+ Totalt   0- 19 20- 64 65-111+ Totalt 

Länet totalt 517 003 1 309 052 336 987 2 163 042   706 133 1 704 366 610 815 3 021 314 

 

 

Vid en uppdelning av försörjningskvoter mellan kvinnor och män beräknas 

män öka sin försörjningskvot med 0,15 medan försörjningskvoten för 

kvinnor beräknas öka med 0,11 enheter. Trots att män 20-64 år ökar minst 

jämfört med övriga åldrar och kvinnor i alla åldrar prognosticeras den 

manliga befolkningen öka något mer än den kvinnliga. 
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9. Bilaga 

9.1. Länsprognos 2013-2045 
 

 
Källa: TRF, 2014b. 

 

Befolkningsprognosen för länet -2045 visar en ökning för alla åldrar. Totalt 

ökar befolkningen med 40 procent mellan 2013 och 2045. Bland de yngre 

ökar skillnaden mellan könen i antal, medan skillnaden mellan äldre 

kvinnor och män minskar. År 2013 var den vanligaste åldern 33 år och år 

2045 prognosticeras den vanligaste åldern ha sjunkit till 30 år. På grund av 

den stora ökningen av äldre förväntas medelåldern stiga i länet, från 39 år 

för kvinnor och 37 år för män 2013 till 42 respektive 40 år 2045. Även 

försörjningskvoten beräknas öka, med 12 procentenheter, då den yngre och 

den äldre befolkningen förväntas öka mer än befolkningen i förvärvs-

arbetande åldrar. 

 

 

 
Försörjningskvot, kalkylerad 

 
Förändring åldersklasser 

 
Kvot 2013 Kvot 2045 Förändring 

 
0- 19 20- 64 65-111+ 

Länet totalt 0,65  0,77  0,12  
 

1,37  1,30  1,81  

 

  Underlag kalkylerad försörjningskvot, traditionell indelning i åldersklasser 

 
Befolkningsutfall 2013 

  
Prognos 2045 

  

 
0- 19 20- 64 65-111+ Totalt   0- 19 20- 64 65-111+ Totalt 

Länet totalt 517 003 1 309 052 336 987 2 163 042   706 133 1 704 366 610 815 3 021 314 
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9.2. Kommunprognos 2013-2045 
 

114 Upplands Väsby 

 

 
Källa: TRF, 2014a. 

 

Upplands Väsbys tillväxt prognosticeras ligga nära genomsnittet för länet. 

Alla åldrar, både den unga, den medelålders och den äldre befolkningen 

förväntas öka mellan 2013-2045 i Upplands Väsby, med ett par undantag. 

Männen förväntas vara många fler än kvinnorna upp till ca 50-55 års ålder, 

därefter beräknas skillnaden mellan könen att minska fram till de äldsta 

åldrarna då kvinnorna blir fler. Den äldre befolkningen över 65 år beräknas 

öka mer än övriga åldrar vilket gör att den totala försörjningskvoten 

prognosticeras öka något fram till 2045. 

 

 
Försörjningskvot, kalkylerad 

 
Förändring åldersklasser 

 
Kvot 2013 Kvot 2045 Förändring 

 
0- 19 20- 64 65-111+ 

Upplands Väsby 0,70  0,79  0,10  
 

1,35  1,32  1,71  

 

  Underlag kalkylerad försörjningskvot, traditionell indelning i åldersklasser 

 
Befolkningsutfall 2013 

  
Prognos 2045 

  

 
0- 19 20- 64 65-111+ Totalt   0- 19 20- 64 65-111+ Totalt 

Upplands Väsby 10 147 24 447 6 855 41 449   13 679 32 157 11 746 57 583 
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115 Vallentuna 

 

 
Källa: TRF, 2014a. 

 

I Vallentuna prognosticeras befolkningen växa rejält i alla åldrar mellan 

2013-2045. Antalet unga i 25-årsåldern förväntas även 2045 utgöra ett 

mindre antal än övriga åldrar under 65 år, eftersom kommunen är en 

barnfamiljskommun med utflyttning av unga vuxna. Könsfördelningen 

beräknas vara jämn, även om antalet män under 30 år är något fler än 

kvinnorna. Den äldre befolkningen beräknas mer än fördubblas fram till 

2045. Den unga befolkningen beräknas också öka samtidigt som 

befolkningen i arbetsför ålder prognosticeras öka något mindre vilket leder 

till en ökning av försörjningskvoten. 

 

 
Försörjningskvot, kalkylerad 

 
Förändring åldersklasser 

 
Kvot 2013 Kvot 2045 Förändring 

 
0- 19 20- 64 65-111+ 

Vallentuna 0,77  0,88  0,10  
 

1,72  1,67  2,22  

 

  Underlag kalkylerad försörjningskvot, traditionell indelning i åldersklasser 

 
Befolkningsutfall 2013 

  
Prognos 2045 

  

 
0- 19 20- 64 65-111+ Totalt   0- 19 20- 64 65-111+ Totalt 

Vallentuna 9 071 17 819 4 726 31 616   15 629 29 786 10 485 55 900 
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117 Österåker 

 

 
Källa: TRF, 2014a. 

 

Befolkningstillväxten i Österåker prognosticeras bli måttlig och ojämn i 

olika åldrar, speciellt bland yngre än 70 år. Kommunen är en barnfamiljs-

kommun med utflyttning av unga vuxna. Medelåldern beräknas öka med 

fyra år för både kvinnor och män, från 40 år bland kvinnor och 39 år bland 

män 2013 till 44 respektive 43 år 2045. Tillväxten beräknas bli ganska låg 

bland unga och befolkningen i arbetsför ålder, men högre i åldrarna 70+, 

vilket ger en betydande ökning av försörjningskvoten. 

 

 
Försörjningskvot, kalkylerad 

 
Förändring åldersklasser 

 
Kvot 2013 Kvot 2045 Förändring 

 
0- 19 20- 64 65-111+ 

Österåker 0,81  0,99  0,18  
 

1,05  1,04  1,63  

 

  Underlag kalkylerad försörjningskvot, traditionell indelning i åldersklasser 

 
Befolkningsutfall 2013 

  
Prognos 2045 

  

 
0- 19 20- 64 65-111+ Totalt   0- 19 20- 64 65-111+ Totalt 

Österåker 10 928 22 423 7 144 40 495   11 482 23 431 11 667 46 580 
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120 Värmdö 

 

 
Källa: TRF, 2014a. 

 

Värmdö är en barnfamiljskommun med viss utflyttning av unga vuxna. 

Befolkningen i Värmdö ökar i alla åldrar och mer än länsgenomsittet, dock 

är ökningen något ojämnt fördelad. Bland 50+ är ökningen störst. 

Könsfördelningen är jämn, bortsett från befolkningen yngre än 30 år där 

männen är fler än kvinnorna. Medelåldern prognosticeras öka från 38 år för 

både kvinnor och män 2013, till 42 respektive 41 år 2045. Till skillnad från 

många andra kommuner beräknas den unga befolkningen i Värmdö öka 

något mindre jämfört med övriga åldersklasser. Trots den stora ökningen 

bland äldre är ökningen av försörjningskvoten genomsnittlig. 

 

 
Försörjningskvot, kalkylerad 

 
Förändring åldersklasser 

 
Kvot 2013 Kvot 2045 Förändring 

 
0- 19 20- 64 65-111+ 

Värmdö 0,78  0,90  0,12  
 

1,45  1,48  2,18  

 

  Underlag kalkylerad försörjningskvot, traditionell indelning i åldersklasser 

 
Befolkningsutfall 2013 

  
Prognos 2045 

  

 
0- 19 20- 64 65-111+ Totalt   0- 19 20- 64 65-111+ Totalt 

Värmdö 11 257 22 324 6 203 39 784   16 280 32 963 13 504 62 747 
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123 Järfälla 

 

 
Källa: TRF, 2014a. 

 

Järfälla prognosticeras få en tillväxt högt över länets genomsnittliga. 

Järfällas befolkning förväntas växa betydligt i åldrarna upp till 60 år. 

Därefter beräknas befolkningen växa något mindre i antal, men i de äldsta 

åldrarna 75+ relativt mer. Männen beräknas vara fler än kvinnorna upp till 

ca 65 års ålder, därefter blir kvinnorna något fler. Ingen större förändring 

av medelåldern förväntas. Männen blir ett år äldre, deras ålder ökar från 38 

år 39 år, medan kvinnorna även 2045 är 40 år i snitt. På grund av en 

relativt jämn prognosticerad ökning i alla åldrar, förväntas försörjnings-

kvoten öka tämligen lite. 

 

 
Försörjningskvot, kalkylerad 

 
Förändring åldersklasser 

 
Kvot 2013 Kvot 2045 Förändring 

 
0- 19 20- 64 65-111+ 

Järfälla 0,75  0,80  0,05  
 

1,65  1,58  1,72  

 

  Underlag kalkylerad försörjningskvot, traditionell indelning i åldersklasser 

 
Befolkningsutfall 2013 

  
Prognos 2045 

  

 
0- 19 20- 64 65-111+ Totalt   0- 19 20- 64 65-111+ Totalt 

Järfälla 17 485 39 494 12 188 69 167   28 901 62 260 20 936 112 097 
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125 Ekerö 

 

 
Källa: TRF, 2014a. 

 

Ekerös befolkningstillväxt förväntas ligga något över länets genomsnitt. 

Åldersstrukturen är ojämn. Befolkningen i Ekerö, som har många 

barnfamiljer och en utflyttning av unga vuxna, ökar ganska varierande upp 

till 70 år, då ökningen av 70+ blir mer märkbar. Försörjningskvoten 

beräknas öka lite mer än länets genomsnitt fram till 2045 på grund av en 

större ökning av äldre jämfört med övrig befolkning, även de unga ökar mer 

än befolkningen i arbetsför ålder.  

 

 
Försörjningskvot, kalkylerad 

 
Förändring åldersklasser 

 
Kvot 2013 Kvot 2045 Förändring 

 
0- 19 20- 64 65-111+ 

Ekerö 0,83  0,95  0,13  
 

1,44  1,37  1,82  

 

  Underlag kalkylerad försörjningskvot, traditionell indelning i åldersklasser 

 
Befolkningsutfall 2013 

  
Prognos 2045 

  

 
0- 19 20- 64 65-111+ Totalt   0- 19 20- 64 65-111+ Totalt 

Ekerö 7 626 14 430 4 299 26 355   11 002 19 719 7 827 38 548 
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126 Huddinge 

 

 
Källa: TRF, 2014a. 

 

Huddinge prognosticeras få en ökad befolkning i alla åldrar, totalt något 

över länssnittet. Befolkningen yngre än 55 år är relativt jämnt fördelad över 

åldrarna. Medelåldern i Huddinge är bland de lägsta i länet, både 2013 och 

2045, men en ökning prognosticeras från 37 för kvinnor och 36 för män år 

2013 till 39 respektive 38 år, 2045. Försörjningskvoten beräknas öka, men 

mindre än kvoten för länet totalt, på grund av en relativt stor ökning av den 

äldre befolkningen samtidigt som också de unga och den stora gruppen i 

arbetsför ålder ökar en del.  

 

 
Försörjningskvot, kalkylerad 

 
Förändring åldersklasser 

 
Kvot 2013 Kvot 2045 Förändring 

 
0- 19 20- 64 65-111+ 

Huddinge 0,68  0,77  0,09  
 

1,42  1,37  1,83  

 

  Underlag kalkylerad försörjningskvot, traditionell indelning i åldersklasser 

 
Befolkningsutfall 2013 

  
Prognos 2045 

  

 
0- 19 20- 64 65-111+ Totalt   0- 19 20- 64 65-111+ Totalt 

Huddinge 27 954 61 154 13 449 102 557   39 608 83 542 24 655 147 805 
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127 Botkyrka 

 

 
Källa: TRF, 2014a. 

 

Botkyrka förväntas få en bra tillväxt högre än länets genomsnitt. Botkyrka 

prognosticeras öka sin befolkning ganska jämnt i alla åldrar upp till ca 75 

år. Männen är fler upp till 75 års ålder med störst skillnad i 35-45 årsåldern. 

Medelåldern i Botkyrka är bland de lägsta i länet. Kvinnorna och männen 

blir i snitt två år äldre fram till 2045. Kvinnornas medelålder ökar från 37 

till 39 år, och männens från 36 till 38 år. Botkyrka är en av få kommuner 

där andelen unga och de i arbetsför ålder beräknas öka i lika stor 

utsträckning, dock ökar andelen 75 år och äldre mer vilket ger en ökning av 

försörjningskvoten, om än jämförelsevis måttlig. 

 

 
Försörjningskvot, kalkylerad 

 
Förändring åldersklasser 

 
Kvot 2013 Kvot 2045 Förändring 

 
0- 19 20- 64 65-111+ 

Botkyrka 0,67  0,74  0,06  
 

1,44  1,44  1,85  

 

  Underlag kalkylerad försörjningskvot, traditionell indelning i åldersklasser 

 
Befolkningsutfall 2013 

  
Prognos 2045 

  

 
0- 19 20- 64 65-111+ Totalt   0- 19 20- 64 65-111+ Totalt 

Botkyrka 23 442 52 327 11 811 87 580   33 850 75 404 21 805 131 059 
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128 Salem 

 

 
Källa: TRF, 2014a. 

 

Salems befolkningstillväxt förväntas bli betydligt högre än länets. Salem är 

en barnfamiljskommun med visst underskott av unga vuxna. Ålders-

fördelningen är ganska ojämn men alla åldrar ökar. Från 75 års ålder ökar 

befolkningen mest. Medelåldern ökar något för både kvinnor och män, ett 

år bland kvinnor från 39 till 40 år och två år bland män, från 37 till 39 år. 

Ökningen bland unga och äldre beräknas bli högre än ökningen av personer 

i arbetsför ålder men försörjningskvoten förväntas ändå stiga ganska 

måttligt jämfört med kvoten för länet totalt.   

 

 
Försörjningskvot, kalkylerad 

 
Förändring åldersklasser 

 
Kvot 2013 Kvot 2045 Förändring 

 
0- 19 20- 64 65-111+ 

Salem 0,85  0,92  0,07  
 

1,57  1,54  1,82  

 

  Underlag kalkylerad försörjningskvot, traditionell indelning i åldersklasser 

 
Befolkningsutfall 2013 

  
Prognos 2045 

  

 
0- 19 20- 64 65-111+ Totalt   0- 19 20- 64 65-111+ Totalt 

Salem 4 650 8 627 2 724 16 001   7 311 13 293 4 947 25 550 
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136 Haninge 

 

 
Källa: TRF, 2014a. 

 

Haninges befolkningstillväxt är något lägre än länets genomsnittliga. 

Haninges befolkning förväntas öka ganska jämnt, med några undantag, 

fram till ca 60 års ålder. Från 70 år är ökningstakten högre. Männen 

beräknas vara fler upp till ca 65 års ålder. Efter 80 års ålder är kvinnorna 

istället något fler. Ökningen som är relativt störst bland äldre och unga ger 

en ökning av försörjningskvoten som dock är något lägre än snittet för 

länet. 

 

 
Försörjningskvot, kalkylerad 

 
Förändring åldersklasser 

 
Kvot 2013 Kvot 2045 Förändring 

 
0- 19 20- 64 65-111+ 

Haninge 0,69  0,78  0,10  
 

1,32  1,28  1,69  

 

  Underlag kalkylerad försörjningskvot, traditionell indelning i åldersklasser 

 
Befolkningsutfall 2013 

  
Prognos 2045 

  

 
0- 19 20- 64 65-111+ Totalt   0- 19 20- 64 65-111+ Totalt 

Haninge 20 636 47 913 12 383 80 932   27 242 61 438 20 966 109 646 
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138 Tyresö 

 

 
Källa: TRF, 2014a. 

 

Tyresös befolkningstillväxt förväntas också bli betydligt högre än länets 

genomsnitt. Tillväxten beräknas vara ganska jämnt fördelad över alla 

åldrar. Tyresö är en barnfamiljskommun med ett visst underskott av unga 

vuxna som flyttar hemifrån men även denna grupp ökar en del. Relativt 

mest ökar dock 75+. Alla åldersklasser beräknas öka med mer än 50 

procent men de äldre förväntas öka betydligt mer vilket ger en ganska 

måttlig prognosticerad ökning av försörjningskvoten. 

 

 
Försörjningskvot, kalkylerad 

 
Förändring åldersklasser 

 
Kvot 2013 Kvot 2045 Förändring 

 
0- 19 20- 64 65-111+ 

Tyresö 0,79  0,85  0,06  
 

1,57  1,58  1,88  

 

  Underlag kalkylerad försörjningskvot, traditionell indelning i åldersklasser 

 
Befolkningsutfall 2013 

  
Prognos 2045 

  

 
0- 19 20- 64 65-111+ Totalt   0- 19 20- 64 65-111+ Totalt 

Tyresö 12 205 24 720 7 356 44 281   19 190 38 955 13 851 71 996 

 

 

 
  



 

 
 

54 (82) 

 DEMOGRAFISKA PROGNOSER 

Demografisk rapport 2015:05 

Diarienummer 

TRN 2015-0098 

 

Befolkningsprognos 2014-2045: Hushållsutveckling. Demografisk rapport 2015:05 
 

139 Upplands-Bro 

 

 
Källa: TRF, 2014a. 

 

Befolkningstillväxten i Upplands-Bro hör till de lägre i länet. Dessutom är 

det framför allt 70+ som ökar. Medelåldern stiger därmed med tre år för 

både kvinnor och män. Kvinnor var i snitt 39 år 2013 och beräknas vara 42 

år 2045, männens ökning är från 37 år till 40 år. På grund av den stora 

ökningen av äldre, samt den låga ökningen av övriga åldrar förväntas 

försörjningskvoten öka med 15 procentenheter fram till 2045, vilket är 

ganska mycket över länsgenomsnittet som är 0,12. 

 

 
Försörjningskvot, kalkylerad 

 
Förändring åldersklasser 

 
Kvot 2013 Kvot 2045 Förändring 

 
0- 19 20- 64 65-111+ 

Upplands-Bro 0,72  0,87  0,15  
 

1,28  1,20  1,73  

 

  Underlag kalkylerad försörjningskvot, traditionell indelning i åldersklasser 

 
Befolkningsutfall 2013 

  
Prognos 2045 

  

 
0- 19 20- 64 65-111+ Totalt   0- 19 20- 64 65-111+ Totalt 

Upplands-Bro 6 391 14 349 3 963 24 703   8 181 17 183 6 850 32 214 
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140 Nykvarn 

 

 
Källa: TRF, 2014a. 

 

Nykvarns befolkningstillväxt förväntas vara något under länets genomsnitt. 

Nykvarn är en barnfamiljskommun med kraftigt underskott av unga vuxna. 

Tillväxten är ganska ojämn, störst ökning ses bland yngre upp till 20 år 

samt bland 75 år och äldre.  Fördelningen bland äldre män och kvinnor är 

ganska jämn. Försörjningskvoten beräknas öka med 14 procentenheter 

vilket är över länsgenomsnittet, på grund av ökningen av äldre i förhållande 

till den lägre ökningen bland yngre och i synnerhet de i arbetsför ålder. 

Nykvarn är en liten kommun vilket medför osäkra prognoser. 

 

 
Försörjningskvot, kalkylerad 

 
Förändring åldersklasser 

 
Kvot 2013 Kvot 2045 Förändring 

 
0- 19 20- 64 65-111+ 

Nykvarn 0,82  0,96  0,14  
 

1,37  1,28  1,73  

 

  Underlag kalkylerad försörjningskvot, traditionell indelning i åldersklasser 

 
Befolkningsutfall 2013 

  
Prognos 2045 

  

 
0- 19 20- 64 65-111+ Totalt   0- 19 20- 64 65-111+ Totalt 

Nykvarn 2 731 5 231 1 561 9 523   3 746 6 684 2 695 13 125 
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160 Täby 

 

 
Källa: TRF, 2014a. 

 

Täbys befolkningstillväxt beräknas vara något lägre än länets genomsnitt. 

Täby har som övriga liknande barnfamiljskommuner ett underskott bland 

unga vuxna. Tillväxten är något ojämn upp till 70 år, därefter stiger den 

tydligare. Könsfördelningen efter 35 års ålder är jämn även om kvinnorna 

är något fler efter 70 års ålder. Medelåldern för kvinnor är 42 år 2045, 

jämfört med 41 år 2013. Bland männen är ökningen två år, från 39 till 41 år. 

Försörjningskvoten, som ökar något mindre än länets totala, beräknas stiga 

på grund av den något högre förväntade ökningen av äldre jämfört med 

övriga åldrar, även om alla åldersgrupper beräknas få en relativt liten 

ökning. 

 

 
Försörjningskvot, kalkylerad 

 
Förändring åldersklasser 

 
Kvot 2013 Kvot 2045 Förändring 

 
0- 19 20- 64 65-111+ 

Täby 0,86  0,95  0,09  
 

1,34  1,29  1,56  

 

  Underlag kalkylerad försörjningskvot, traditionell indelning i åldersklasser 

 
Befolkningsutfall 2013 

  
Prognos 2045 

  

 
0- 19 20- 64 65-111+ Totalt   0- 19 20- 64 65-111+ Totalt 

Täby 17 879 35 733 12 680 66 292   24 043 46 203 19 753 89 999 
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162 Danderyd 

 

 
Källa: TRF, 2014a. 

 

Danderyds befolkning prognosticeras öka marginellt mellan 2013 till 2045, 

tillväxten väntas bli den lägsta i länet. Endast åldrarna 50-65 år och 70+ 

förväntas öka nämnvärt. Flera åldrar beräknas istället minska. Männen är 

flest fram till 25 års ålder, därefter är kvinnorna i majoritet i alla åldrar. 

Den låga ökningen i åldrarna yngre än 50 år bidrar till en förväntad ökning 

av medellivslängden med tre år för både kvinnor och män. Kvinnor 

förväntas i snitt vara 44 år 2045 jämfört med 41 år 2013, män däremot 

förväntas vara 41 år 2045 att jämföra med 38 år 2013. Försörjningskvoten 

som redan 2013 var hög beräknas överstiga 1 vilket innebär att det 

prognosticeras finnas fler unga och äldre än personer i arbetsför ålder år 

2045. 

 

 
Försörjningskvot, kalkylerad 

 
Förändring åldersklasser 

 
Kvot 2013 Kvot 2045 Förändring 

 
0- 19 20- 64 65-111+ 

Danderyd 0,94  1,03  0,09  
 

1,08  1,08  1,35  

 

  Underlag kalkylerad försörjningskvot, traditionell indelning i åldersklasser 

 
Befolkningsutfall 2013 

  
Prognos 2045 

  

 
0- 19 20- 64 65-111+ Totalt   0- 19 20- 64 65-111+ Totalt 

Danderyd 9 188 16 620 6 414 32 222   9 914 18 028 8 683 36 626 
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163 Sollentuna 

 

 
Källa: TRF, 2014a. 

 

Sollentunas prognosticerade tillväxt ligger på länets genomsnitt. Sollentuna 

har visst underskott av unga vuxna. Åldersfördelningen förväntas ha 

ungefär samma utseende 2045 som 2013. Därmed torde tillväxten vara 

ganska jämnt fördelad men variationen över åldrarna är ändå ganska 

betydande. Från ca 70 år blir ökningen av äldre mer tydlig även om 

strukturen fortfarande kan kallas ojämn. Män upp till ca 30 års ålder 

beräknas vara många fler än kvinnorna. Försörjningskvoten ökar något på 

grund av att äldre och yngre beräknas öka mer än befolkningen i arbetsför 

ålder, men ökningen är mindre än den för länet totalt.   

 

 
Försörjningskvot, kalkylerad 

 
Förändring åldersklasser 

 
Kvot 2013 Kvot 2045 Förändring 

 
0- 19 20- 64 65-111+ 

Sollentuna 0,76  0,85  0,09  
 

1,35  1,33  1,74  

 

  Underlag kalkylerad försörjningskvot, traditionell indelning i åldersklasser 

 
Befolkningsutfall 2013 

  
Prognos 2045 

  

 
0- 19 20- 64 65-111+ Totalt   0- 19 20- 64 65-111+ Totalt 

Sollentuna 18 838 38 821 10 486 68 145   25 381 51 594 18 218 95 193 
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180 Stockholm 

 

 
Källa: TRF, 2014a. 

 

Stockholms stads befolkningstillväxt beräknas bli betydligt lägre än länets 

genomsnitt. Den största ökningen förväntas ske i åldrarna 5-25 samt 50 år 

och äldre. I övriga åldrar beräknas befolkningen vara lika stor 2013 som 

2045. Trots ökningen av antalet unga i Stockholms stad ökar medelåldern 

med fyra år för både kvinnor och män, beroende på den stora ökningen av 

äldre. Kvinnor var i snitt 39 år 2013 och män 37 år, och 2045 förväntas 

kvinnorna istället vara 43 år och männen 39 år. Den beräknade ökningen av 

försörjningskvoten på hela 16 procentenheter beror på den stora ökningen 

av andelen äldre, och den något större ökningen av andelen unga jämfört 

med den relativt låga prognosen för befolkningen i arbetsför ålder. 

Stockholms stad har utflyttning till övriga kommuner i länet. 

 

 
Försörjningskvot, kalkylerad 

 
Förändring åldersklasser 

 
Kvot 2013 Kvot 2045 Förändring 

 
0- 19 20- 64 65-111+ 

Stockholm 0,56  0,71  0,16  
 

1,23  1,14  1,80  

 

  Underlag kalkylerad försörjningskvot, traditionell indelning i åldersklasser 

 
Befolkningsutfall 2013 

  
Prognos 2045 

  

 
0- 19 20- 64 65-111+ Totalt   0- 19 20- 64 65-111+ Totalt 

Stockholm 192 204 576 809 128 687 897 700   236 716 655 818 231 284 1 123 817 
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181 Södertälje 

 

 
Källa: TRF, 2014a. 

 

Södertälje beräknas få en relativt låg total tillväxt under länets genomsnitt. 

Befolkningsökningen är ganska jämnt utspridd över åldrarna 0-40 år och 

följer 2013 års struktur men ökningen utgörs framför allt av 50+. 

Könskillnaden förväntas öka 2045 jämfört med 2013 och männen beräknas 

vara många fler upp till ca 70 års ålder. Därefter blir kvinnorna något fler. 

Försörjningskvoten beräknas öka på grund av den låga ökningen av unga 

och personer i arbetsför ålder, som vardera förväntas öka med lika stor 

andel. Den totala ökningen prognosticeras ligga något lite under länets snitt 

på 0,12. 

 

 
Försörjningskvot, kalkylerad 

 
Förändring åldersklasser 

 
Kvot 2013 Kvot 2045 Förändring 

 
0- 19 20- 64 65-111+ 

Södertälje 0,69  0,80  0,11  
 

1,21  1,21  1,68  

 

  Underlag kalkylerad försörjningskvot, traditionell indelning i åldersklasser 

 
Befolkningsutfall 2013 

  
Prognos 2045 

  

 
0- 19 20- 64 65-111+ Totalt   0- 19 20- 64 65-111+ Totalt 

Södertälje 22 570 53 914 14 588 91 072   27 375 65 220 24 568 117 163 
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182 Nacka 

 

 
Källa: TRF, 2014a. 

 

Nackas befolkningstillväxt prognosticeras öka betydligt mer än länets 

totala. Ökningen är hög i alla åldrar men något ojämn.  På grund av den 

stora ökningen i de yngre åldrarna håller sig medellivslängden på en relativt 

låg nivå. En ökning på två år är dock synlig för både män och kvinnor 

mellan 2013 och 2045. Kvinnor beräknas öka sin medellivslängd från 39 år 

till 41 och männen från 37 till 39. Försörjningskvoten förväntas öka något 

på grund av den betydande relativa ökningen av antalet äldre, mer än en 

fördubbling, trots att övriga åldersklasser också ökar stort och med samma 

kvot. Ökningen stannar ändå på en ganska måttlig nivå. 

 

 
Försörjningskvot, kalkylerad 

 
Förändring åldersklasser 

 
Kvot 2013 Kvot 2045 Förändring 

 
0- 19 20- 64 65-111+ 

Nacka 0,75  0,81  0,07  
 

1,81  1,81  2,26  

 

  Underlag kalkylerad försörjningskvot, traditionell indelning i åldersklasser 

 
Befolkningsutfall 2013 

  
Prognos 2045 

  

 
0- 19 20- 64 65-111+ Totalt   0- 19 20- 64 65-111+ Totalt 

Nacka 25 835 54 013 14 575 94 423   46 722 98 006 32 991 177 720 
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183 Sundbyberg 

 

 
Källa: TRF, 2014a. 

 

Sundbyberg prognosticeras få länets högsta befolkningstillväxt med en 

fördubbling fram till 2045. Inflyttningen är hög med en markerad topp 

kring 30-årsåldern och mönstret prognosticeras vara detsamma 2045, men 

med en ännu högre topp. Könsfördelningen förväntas vara jämn med 

undantag för åldrarna 30-50 då männen beräknas vara något fler. Från 68 

år förväntas tillväxten vara mer än 100 procent i alla åldrar utom en enda.  

Medellivslängden stiger från 37 till 39 för män och från 38 till 40 för 

kvinnor. Ökningen är hög i alla tre åldersklasserna men eftersom 

befolkningen i arbetsför ålder beräknas öka något mindre leder detta ändå 

till en ökning av försörjningskvoten, som dock ligger något lägre än den 

totala för länet. 

 

 
Försörjningskvot, kalkylerad 

 
Förändring åldersklasser 

 
Kvot 2013 Kvot 2045 Förändring 

 
0- 19 20- 64 65-111+ 

Sundbyberg 0,52  0,61  0,09  
 

2,00  1,91  2,64  

 

  Underlag kalkylerad försörjningskvot, traditionell indelning i åldersklasser 

 
Befolkningsutfall 2013 

  
Prognos 2045 

  

 
0- 19 20- 64 65-111+ Totalt   0- 19 20- 64 65-111+ Totalt 

Sundbyberg 9 074 27 983 5 569 42 626   18 164 53 490 14 677 86 330 
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184 Solna 

 

 
Källa: TRF, 2014a. 

 

Solnas befolkningstillväxt är nästan lika hög som Sundbybergs, 

befolkningen nära nog fördubblas och åldersstrukturen är nästan 

densamma; det finns en markerad topp i 30-årsåldern både 2013 och 2045.  

Från ca 70 år ökar tillväxten med mer än 100 procent i de flesta åldrar.  

Medellivslängden beräknas öka med ett år från 40 år för kvinnor och 38 för 

män år 2013 till 41 respektive 39 år 2045. Även den prognosticerade 

ökningen av försörjningskvoten är låg på grund av den stora ökningen av 

andelen i arbetsför ålder, även om övriga åldrar ökar något mer. 

Försörjningskvoten beräknas vara den lägsta i länet 2045. 

 

 
Försörjningskvot, kalkylerad 

 
Förändring åldersklasser 

 
Kvot 2013 Kvot 2045 Förändring 

 
0- 19 20- 64 65-111+ 

Solna 0,52  0,56  0,04  
 

1,90  1,89  2,21  

 

  Underlag kalkylerad försörjningskvot, traditionell indelning i åldersklasser 

 
Befolkningsutfall 2013 

  
Prognos 2045 

  

 
0- 19 20- 64 65-111+ Totalt   0- 19 20- 64 65-111+ Totalt 

Solna 13 148 47 933 11 659 72 740   24 942 90 646 25 802 141 390 
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186 Lidingö 

 

 
Källa: TRF, 2014a. 

 

Den prognosticerade befolkningstillväxten i Lidingö hör till de lägre i länet. 

Det finns ett underskott av unga vuxna men fler något äldre barnfamiljer. 

Tillväxten är låg eller marginell i flera åldrar men stiger betydligt mer från 

ca 70 år.  Kvinnorna beräknas vara i majoritet från 30 års ålder och de har 

också en högre beräknad medellivslängd, snittet ökar från 42 år 2013 till 44 

år 2045. För männen ökar den från 39 till 42 år. Försörjningskvoten 

förväntas öka med nästan länets genomsnitt, till en nivå nära 1,00. Det 

beror på den större ökningen av andelen äldre jämfört med den låga 

tillväxten av befolkningen i arbetsför ålder. Andelen unga förväntas öka 

marginellt mer än de i arbetsför ålder. 

 

 
Försörjningskvot, kalkylerad 

 
Förändring åldersklasser 

 
Kvot 2013 Kvot 2045 Förändring 

 
0- 19 20- 64 65-111+ 

Lidingö 0,86  0,97  0,11  
 

1,13  1,12  1,42  

 

  Underlag kalkylerad försörjningskvot, traditionell indelning i åldersklasser 

 
Befolkningsutfall 2013 

  
Prognos 2045 

  

 
0- 19 20- 64 65-111+ Totalt   0- 19 20- 64 65-111+ Totalt 

Lidingö 11 820 24 289 9 069 45 178   13 340 27 085 12 860 53 285 
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187 Vaxholm 

 

 
Källa: TRF, 2014a. 

 

Vaxholms befolkningstillväxt prognosticeras vara något lägre än länets. 

Vaxholm är en barnfamiljskommun och har ett markerat underskott av 

unga vuxna. En ökning beräknas av 50-65 åringar men mest ökar 70+. 

Detta leder till en förväntad ökning av medellivslängden, från redan relativt 

höga nivåer 2013, 40 år för kvinnor och 39 år för män, till 45 år bland 

kvinnor och 44 år bland män. Den äldre befolkningen beräknas vara fler än 

den yngre år 2045, och förväntas också öka mycket mer än övriga åldrar 

vilket leder till en förändring av försörjningskvoten högre än länets på 0,12, 

till nära 1,00.  

Vaxholm är en liten kommun vilket medför osäkra prognoser. 

 

 
Försörjningskvot, kalkylerad 

 
Förändring åldersklasser 

 
Kvot 2013 Kvot 2045 Förändring 

 
0- 19 20- 64 65-111+ 

Vaxholm 0,86  0,99  0,13  
 

1,13  1,24  1,88  

 

  Underlag kalkylerad försörjningskvot, traditionell indelning i åldersklasser 

 
Befolkningsutfall 2013 

  
Prognos 2045 

  

 
0- 19 20- 64 65-111+ Totalt   0- 19 20- 64 65-111+ Totalt 

Vaxholm 3 152 6 006 2 030 11 188   3 570 7 422 3 814 14 806 
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188 Norrtälje 

 

 
Källa: TRF, 2014a. 

 

Norrtäljes prognosticerade befolkningstillväxt hör till de lägre i länet. 

Åldersstrukturen är 65+ och förväntas fortsätta vara det om 30 år.  

Medellivslängden var redan 2013 bland de högsta i länet och beräknas 2045 

ha ökat med flest år. Kvinnor var 2013 i snitt 45 år och män 43 år. Fram till 

2045 beräknas kvinnor ha blivit 4 år äldre, 49 år, och män 5 år äldre, 48 år. 

Den förväntade ökningen av unga och personer i arbetsför ålder beräknas 

vara bland de lägsta i länet samtidigt som antalet äldre beräknas öka med 

56 procent. Det leder till en ökning av försörjningskvoten med 25 procent-

enheter, den högsta i länet, till hela 1,09 år 2045. 

 

 
Försörjningskvot, kalkylerad 

 
Förändring åldersklasser 

 
Kvot 2013 Kvot 2045 Förändring 

 
0- 19 20- 64 65-111+ 

Norrtälje 0,84  1,09  0,25  
 

1,10  1,05  1,56  

 

  Underlag kalkylerad försörjningskvot, traditionell indelning i åldersklasser 

 
Befolkningsutfall 2013 

  
Prognos 2045 

  

 
0- 19 20- 64 65-111+ Totalt   0- 19 20- 64 65-111+ Totalt 

Norrtälje 11 553 30 821 14 471 56 845   12 735 32 291 22 585 67 611 
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191 Sigtuna 

 

 
Källa: TRF, 2014a. 

 

Befolkningstillväxten i Sigtuna prognosticeras höra till de högsta i länet.  

Åldersstrukturen är jämn och behåller samma utseende i framtiden. Den är 

relativt hög och jämn upp till ca 70+ men därefter förväntas den äldre 

befolkningen mer än fördubblas. Antalet kvinnor och män är i stort sett lika 

fram till 55 års ålder då befolkningen minskar med åldern. Fram till 55 år är 

också män i majoritet. Medellivslängden beräknas vara relativt låg jämfört 

med resten av länet år 2045. Kvinnor beräknas vara 40 år 2045 att jämföra 

med 39 år 2013. För män är siffrorna 39 år respektive 37 år. Försörjnings-

kvoten förväntas förändras något mindre än den totala för länet och 2045 

ligga på länsgenomsnittet beroende på en stor ökning av personer i 

arbetsför ålder, även om de andra åldersklasserna ökar mer. 

 

 
Försörjningskvot, kalkylerad 

 
Förändring åldersklasser 

 
Kvot 2013 Kvot 2045 Förändring 

 
0- 19 20- 64 65-111+ 

Sigtuna 0,68  0,77  0,09  
 

1,75  1,69  2,17  

 

  Underlag kalkylerad försörjningskvot, traditionell indelning i åldersklasser 

 
Befolkningsutfall 2013 

  
Prognos 2045 

  

 
0- 19 20- 64 65-111+ Totalt   0- 19 20- 64 65-111+ Totalt 

Sigtuna 11 128 25 789 6 455 43 372   19 465 43 624 14 002 77 091 
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192 Nynäshamn 

 

 
Källa: TRF, 2014a. 

 

Befolkningstillväxten i Nynäshamn prognosticeras bli något lägre än länets 

genomsnitt. Åldersstrukturen påminner om Norrtäljes, mest ökar 70+.   

Den större ökningen bland äldre leder till en prognosticerad ökning av 

medellivslängden med fyra år för både kvinnor och män, från 42 år för 

kvinnor 2013 till 46 år 2045. För männen ökar medellivslängden från 41 år 

2013 till 45 år 2045. Ökningen bland den äldre befolkningen leder också till 

en stor beräknad ökning av försörjningskvoten på hela 18 procentenheter 

till en nivå inte långt ifrån 1,00.  

 

 
Försörjningskvot, kalkylerad 

 
Förändring åldersklasser 

 
Kvot 2013 Kvot 2045 Förändring 

 
0- 19 20- 64 65-111+ 

Nynäshamn 0,78  0,96  0,18  
 

1,26  1,20  1,71  

 

  Underlag kalkylerad försörjningskvot, traditionell indelning i åldersklasser 

 
Befolkningsutfall 2013 

  
Prognos 2045 

  

 
0- 19 20- 64 65-111+ Totalt   0- 19 20- 64 65-111+ Totalt 

Nynäshamn 6 091 15 063 5 642 26 796   7 666 18 123 9 644 35 433 
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9.3. Fördelning av hushåll och personer 2014 
 

Stockholms län 

Antal hushåll och personer efter hushållstyp och antal barn 2014 

Hushålls- Antal barn       Uppgift Totalt 

typ 0 1 2 3 eller fler saknas   

Antal hushåll             
Ensam-
stående 341 480 44 706 23 363 7 458 - 417 007 
Samman-
boende 184 698 77 535 101 718 38 467 - 402 418 
Övriga 
hushåll 50 709 17 929 15 437 11 922 - 95 997 
uppgift 
saknas - - - - - - 

Totalt 576 887 140 170 140 518 57 847 - 915 422 

Antal personer 
     Ensam-

stående 341 480 89 412 70 089 32 204 - 533 185 
Samman-
boende 369 396 232 605 406 872 202 016 - 1 210 889 
Övriga 
hushåll 132 766 73 564 81 449 88 051 - 375 830 
uppgift 
saknas - - - - 78 140 78 140 

Totalt 843 642 395 581 558 410 322 271 78 140 2 198 044 

Övriga hushåll skapas när minst en person i hushållet saknar familjerelationer till någon i 

hushållet. 
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114 UPPLANDS VÄSBY 
     Antal hushåll och personer efter hushållstyp och antal barn 2014 

Hushålls- Antal barn       Uppgift Totalt 

typ 0 1 2 3 eller fler saknas   

Antal hushåll             
Ensam-
stående 5 782 954 496 132 - 7 364 
Samman-
boende 3 778 1 589 2 140 777 - 8 284 
Övriga 
hushåll 778 343 270 209 - 1 600 
uppgift 
saknas - - - - - - 
Totalt 10 338 2 886 2 906 1 118 - 17 248 
Antal personer 

     Ensam-
stående 5 782 1 908 1 488 551 - 9 729 
Samman-
boende 7 556 4 767 8 560 4 050 - 24 933 
Övriga 
hushåll 2 054 1 404 1 409 1 519 - 6 386 
uppgift 
saknas - - - - 768 768 

Totalt 15 392 8 079 11 457 6 120 768 41 816 

 
115 VALLENTUNA 

     Antal hushåll och personer efter hushållstyp och antal barn 2014 
Hushålls- Antal barn       Uppgift Totalt 

typ 0 1 2 3 eller fler saknas   

Antal hushåll             
Ensam-
stående 3 192 501 373 125 - 4 191 
Samman-
boende 2 683 1 336 2 088 802 - 6 909 
Övriga 
hushåll 323 180 163 118 - 784 
uppgift 
saknas - - - - - - 
Totalt 6 198 2 017 2 624 1 045 - 11 884 
Antal personer 

     Ensam-
stående 3 192 1 002 1 119 523 - 5 836 
Samman-
boende 5 366 4 008 8 352 4 157 - 21 883 
Övriga 
hushåll 865 744 839 840 - 3 288 
uppgift 
saknas - - - - 962 962 

Totalt 9 423 5 754 10 310 5 520 962 31 969 
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117 ÖSTERÅKER 
     Antal hushåll och personer efter hushållstyp och antal barn 2014 

Hushålls- Antal barn       Uppgift Totalt 

typ 0 1 2 3 eller fler saknas   

Antal hushåll             
Ensam-
stående 4 425 704 443 134 - 5 706 
Samman-
boende 3 983 1 594 2 545 949 - 9 071 
Övriga 
hushåll 501 233 233 176 - 1 143 
uppgift 
saknas - - - - - - 
Totalt 8 909 2 531 3 221 1 259 - 15 920 
Antal personer 

     Ensam-
stående 4 425 1 408 1 329 563 - 7 725 
Samman-
boende 7 966 4 782 10 180 4 954 - 27 882 
Övriga 
hushåll 1 379 944 1 204 1 224 - 4 751 
uppgift 
saknas - - - - 822 822 

Totalt 13 770 7 134 12 713 6 741 822 41 180 

 
120 VÄRMDÖ 

     Antal hushåll och personer efter hushållstyp och antal barn 2014 
Hushålls- Antal barn       Uppgift Totalt 

typ 0 1 2 3 eller fler saknas   

Antal hushåll             
Ensam-
stående 4 285 781 471 138 - 5 675 
Samman-
boende 3 572 1 554 2 624 898 - 8 648 
Övriga 
hushåll 532 222 237 136 - 1 127 
uppgift 
saknas - - - - - - 
Totalt 8 389 2 557 3 332 1 172 - 15 450 
Antal personer 

     Ensam-
stående 4 285 1 562 1 413 586 - 7 846 
Samman-
boende 7 144 4 662 10 496 4 670 - 26 972 
Övriga 
hushåll 1 389 885 1 232 933 - 4 439 
uppgift 
saknas - - - - 1 284 1 284 

Totalt 12 818 7 109 13 141 6 189 1 284 40 541 
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123 JÄRFÄLLA 
     Antal hushåll och personer efter hushållstyp och antal barn 2014 

Hushålls- Antal barn       Uppgift Totalt 

typ 0 1 2 3 eller fler saknas   

Antal hushåll             
Ensam-
stående 9 405 1 373 820 264 - 11 862 
Samman-
boende 6 177 2 512 3 638 1 400 - 13 727 
Övriga 
hushåll 1 163 532 506 435 - 2 636 
uppgift 
saknas - - - - - - 
Totalt 16 745 4 417 4 964 2 099 - 28 225 
Antal personer 

     Ensam-
stående 9 405 2 746 2 460 1 140 - 15 751 
Samman-
boende 12 354 7 536 14 552 7 405 - 41 847 
Övriga 
hushåll 3 126 2 219 2 654 3 200 - 11 199 
uppgift 
saknas - - - - 1 904 1 904 

Totalt 24 885 12 501 19 666 11 745 1 904 70 701 

 
125 EKERÖ 

      Antal hushåll och personer efter hushållstyp och antal barn 2014 
Hushålls- Antal barn       Uppgift Totalt 

typ 0 1 2 3 eller fler saknas   

Antal hushåll             
Ensam-
stående 2 151 405 286 86 - 2 928 
Samman-
boende 2 240 1 043 1 735 635 - 5 653 
Övriga 
hushåll 264 121 132 77 - 594 
uppgift 
saknas - - - - - - 
Totalt 4 655 1 569 2 153 798 - 9 175 
Antal personer 

     Ensam-
stående 2 151 810 858 354 - 4 173 
Samman-
boende 4 480 3 129 6 940 3 292 - 17 841 
Övriga 
hushåll 733 497 699 539 - 2 468 
uppgift 
saknas - - - - 2 216 2 216 

Totalt 7 364 4 436 8 497 4 185 2 216 26 698 

 
 
 

     



 

 
 

73 (82) 

 DEMOGRAFISKA PROGNOSER 

Demografisk rapport 2015:05 

Diarienummer 

TRN 2015-0098 

 

Befolkningsprognos 2014-2045: Hushållsutveckling. Demografisk rapport 2015:05 
 

126 HUDDINGE 
Antal hushåll och personer efter hushållstyp och antal barn 2014 
Hushålls- Antal barn       Uppgift Totalt 

typ 0 1 2 3 eller fler saknas   

Antal hushåll             
Ensam-
stående 11 974 1 902 1 174 374 - 15 424 
Samman-
boende 7 503 3 746 5 958 2 188 - 19 395 
Övriga 
hushåll 2 103 964 835 718 - 4 620 
uppgift 
saknas - - - - - - 
Totalt 21 580 6 612 7 967 3 280 - 39 439 
Antal personer 

     Ensam-
stående 11 974 3 804 3 522 1 602 - 20 902 
Samman-
boende 15 006 11 238 23 832 11 421 - 61 497 
Övriga 
hushåll 5 771 4 086 4 403 5 238 - 19 498 
uppgift 
saknas - - - - 2 288 2 288 

Totalt 32 751 19 128 31 757 18 261 2 288 104 185 

 
127 BOTKYRKA 

     Antal hushåll och personer efter hushållstyp och antal barn 2014 
Hushålls- Antal barn       Uppgift Totalt 

typ 0 1 2 3 eller fler saknas   

Antal hushåll             
Ensam-
stående 9 326 1 668 988 408 - 12 390 
Samman-
boende 6 090 2 907 3 772 2 038 - 14 807 
Övriga 
hushåll 1 861 1 049 1 005 964 - 4 879 
uppgift 
saknas - - - - - - 
Totalt 17 277 5 624 5 765 3 410 - 32 076 
Antal personer 

     Ensam-
stående 9 326 3 336 2 964 1 765 - 17 391 
Samman-
boende 12 180 8 721 15 088 10 857 - 46 846 
Övriga 
hushåll 5 183 4 480 5 394 7 128 - 22 185 
uppgift 
saknas - - - - 2 479 2 479 

Totalt 26 689 16 537 23 446 19 750 2 479 88 901 
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128 SALEM 
      Antal hushåll och personer efter hushållstyp och antal barn 2014 

Hushålls- Antal barn       Uppgift Totalt 

typ 0 1 2 3 eller fler saknas   

Antal hushåll             
Ensam-
stående 1 586 251 209 77 - 2 123 
Samman-
boende 1 388 618 1 016 436 - 3 458 
Övriga 
hushåll 187 87 83 77 - 434 
uppgift 
saknas - - - - - - 
Totalt 3 161 956 1 308 590 - 6 015 
Antal personer 

     Ensam-
stående 1 586 502 627 338 - 3 053 
Samman-
boende 2 776 1 854 4 064 2 275 - 10 969 
Övriga 
hushåll 496 367 429 533 - 1 825 
uppgift 
saknas - - - - 293 293 

Totalt 4 858 2 723 5 120 3 146 293 16 140 

 
136 HANINGE 

     Antal hushåll och personer efter hushållstyp och antal barn 2014 
Hushålls- Antal barn       Uppgift Totalt 

typ 0 1 2 3 eller fler saknas   

Antal hushåll             
Ensam-
stående 10 078 1 690 899 340 - 13 007 
Samman-
boende 6 956 2 878 3 959 1 604 - 15 397 
Övriga 
hushåll 1 529 761 689 542 - 3 521 
uppgift 
saknas - - - - - - 
Totalt 18 563 5 329 5 547 2 486 - 31 925 
Antal personer 

     Ensam-
stående 10 078 3 380 2 697 1 471 - 17 626 
Samman-
boende 13 912 8 634 15 836 8 534 - 46 916 
Övriga 
hushåll 4 155 3 172 3 696 4 046 - 15 069 
uppgift 
saknas - - - - 2 796 2 796 

Totalt 28 145 15 186 22 229 14 051 2 796 82 407 
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138 TYRESÖ 
Antal hushåll och personer efter hushållstyp och antal barn 2014 
Hushålls- Antal barn       Uppgift Totalt 

typ 0 1 2 3 eller fler saknas   

Antal hushåll             
Ensam-
stående 4 954 928 633 187 - 6 702 
Samman-
boende 3 882 1 696 2 849 1 008 - 9 435 
Övriga 
hushåll 680 277 267 182 - 1 406 
uppgift 
saknas - - - - - - 
Totalt 9 516 2 901 3 749 1 377 - 17 543 
Antal personer 

     Ensam-
stående 4 954 1 856 1 899 794 - 9 503 
Samman-
boende 7 764 5 088 11 396 5 282 - 29 530 
Övriga 
hushåll 1 797 1 114 1 366 1 248 - 5 525 
uppgift 
saknas - - - - 832 832 

Totalt 14 515 8 058 14 661 7 324 832 45 390 

 
139 UPPLANDS-BRO 

    Antal hushåll och personer efter hushållstyp och antal barn 2014 
Hushålls- Antal barn       Uppgift Totalt 

typ 0 1 2 3 eller fler saknas   

Antal hushåll             
Ensam-
stående 3 072 479 290 97 - 3 938 
Samman-
boende 2 262 971 1 239 519 - 4 991 
Övriga 
hushåll 377 159 165 138 - 839 
uppgift 
saknas - - - - - - 
Totalt 5 711 1 609 1 694 754 - 9 768 
Antal personer 

     Ensam-
stående 3 072 958 870 423 - 5 323 
Samman-
boende 4 524 2 913 4 956 2 781 - 15 174 
Övriga 
hushåll 976 640 843 999 - 3 458 
uppgift 
saknas - - - - 1 332 1 332 

Totalt 8 572 4 511 6 669 4 203 1 332 25 287 
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140 NYKVARN 
     Antal hushåll och personer efter hushållstyp och antal barn 2014 

Hushålls- Antal barn       Uppgift Totalt 

typ 0 1 2 3 eller fler saknas   

Antal hushåll             
Ensam-
stående 843 159 91 42 - 1 135 
Samman-
boende 993 401 637 229 - 2 260 
Övriga 
hushåll 98 49 38 22 - 207 
uppgift 
saknas - - - - - - 
Totalt 1 934 609 766 293 - 3 602 
Antal personer 

     Ensam-
stående 843 318 273 176 - 1 610 
Samman-
boende 1 986 1 203 2 548 1 202 - 6 939 
Övriga 
hushåll 264 196 200 156 - 816 
uppgift 
saknas - - - - 450 450 

Totalt 3 093 1 717 3 021 1 534 450 9 815 

 
160 TÄBY 

      Antal hushåll och personer efter hushållstyp och antal barn 2014 
Hushålls- Antal barn       Uppgift Totalt 

typ 0 1 2 3 eller fler saknas   

Antal hushåll             
Ensam-
stående 7 618 1 043 707 177 - 9 545 
Samman-
boende 6 071 2 462 4 522 1 582 - 14 637 
Övriga 
hushåll 920 346 353 233 - 1 852 
uppgift 
saknas - - - - - - 
Totalt 14 609 3 851 5 582 1 992 - 26 034 
Antal personer 

     Ensam-
stående 7 618 2 086 2 121 730 - 12 555 
Samman-
boende 12 142 7 386 18 088 8 156 - 45 772 
Övriga 
hushåll 2 477 1 411 1 880 1 657 - 7 425 
uppgift 
saknas - - - - 1 582 1 582 

Totalt 22 237 10 883 22 089 10 543 1 582 67 334 

  



 

 
 

77 (82) 

 DEMOGRAFISKA PROGNOSER 

Demografisk rapport 2015:05 

Diarienummer 

TRN 2015-0098 

 

Befolkningsprognos 2014-2045: Hushållsutveckling. Demografisk rapport 2015:05 
 

162 DANDERYD 
     Antal hushåll och personer efter hushållstyp och antal barn 2014 

Hushålls- Antal barn       Uppgift Totalt 

typ 0 1 2 3 eller fler saknas   

Antal hushåll             
Ensam-
stående 3 682 429 273 95 - 4 479 
Samman-
boende 2 516 971 1 886 1 134 - 6 507 
Övriga 
hushåll 505 184 203 182 - 1 074 
uppgift 
saknas - - - 0 - - 
Totalt 6 703 1 584 2 362 1 411 - 12 060 
Antal personer 

     Ensam-
stående 3 682 858 819 400 - 5 759 
Samman-
boende 5 032 2 913 7 544 5 888 - 21 377 
Övriga 
hushåll 1 482 783 1 089 1 294 - 4 648 
uppgift 
saknas - - - - 511 511 

Totalt 10 196 4 554 9 452 7 582 511 32 295 

 
163 SOLLENTUNA 

     Antal hushåll och personer efter hushållstyp och antal barn 2014 
Hushålls- Antal barn       Uppgift Totalt 

typ 0 1 2 3 eller fler saknas   

Antal hushåll             
Ensam-
stående 8 033 1 238 851 224 - 10 346 
Samman-
boende 5 475 2 596 4 332 1 607 - 14 010 
Övriga 
hushåll 1 189 493 485 330 - 2 497 
uppgift 
saknas - - - - - - 
Totalt 14 697 4 327 5 668 2 161 - 26 853 
Antal personer 

     Ensam-
stående 8 033 2 476 2 553 950 - 14 012 
Samman-
boende 10 950 7 788 17 328 8 310 - 44 376 
Övriga 
hushåll 3 179 2 042 2 515 2 364 - 10 100 
uppgift 
saknas - - - - 837 837 

Totalt 22 162 12 306 22 396 11 624 837 69 325 
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180 STOCKHOLM 
     Antal hushåll och personer efter hushållstyp och antal barn 2014 

Hushålls- Antal barn       Uppgift Totalt 

typ 0 1 2 3 eller fler saknas   

Antal hushåll             
Ensam-
stående 175 159 20 596 9 346 2 905 - 208 006 
Samman-
boende 74 398 31 531 34 896 11 789 - 152 614 
Övriga 
hushåll 27 489 8 128 6 307 4 862 - 46 786 
uppgift 
saknas - - - - - - 
Totalt 277 046 60 255 50 549 19 556 - 407 406 
Antal personer 

     Ensam-
stående 175 159 41 192 28 038 12 759 - 257 148 
Samman-
boende 148 796 94 593 139 584 62 251 - 445 224 
Övriga 
hushåll 70 499 32 950 33 362 36 529 - 173 340 
uppgift 
saknas - - - 0 36 277 36 277 

Totalt 394 454 168 735 200 984 111 539 36 277 911 989 

 
181 SÖDERTÄLJE 

     Antal hushåll och personer efter hushållstyp och antal barn 2014 
Hushålls- Antal barn       Uppgift Totalt 

typ 0 1 2 3 eller fler saknas   

Antal hushåll             
Ensam-
stående 13 872 1 768 857 375 - 16 872 
Samman-
boende 7 562 3 038 3 585 2 052 - 16 237 
Övriga 
hushåll 1 786 745 810 767 - 4 108 
uppgift 
saknas - - - - - - 
Totalt 23 220 5 551 5 252 3 194 - 37 217 
Antal personer 

     Ensam-
stående 13 872 3 536 2 571 1 624 - 21 603 
Samman-
boende 15 124 9 114 14 340 10 952 - 49 530 
Övriga 
hushåll 4 714 3 109 4 342 5 994 - 18 159 
uppgift 
saknas - - - - 2 943 2 943 

Totalt 33 710 15 759 21 253 18 570 2 943 92 235 
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182 NACKA 
Antal hushåll och personer efter hushållstyp och antal barn 2014 
Hushålls- Antal barn       Uppgift Totalt 

typ 0 1 2 3 eller fler saknas   

Antal hushåll             
Ensam-
stående 11 752 1 705 1 111 318 - 14 886 
Samman-
boende 7 645 3 537 5 614 2 104 - 18 900 
Övriga 
hushåll 1 559 671 680 462 - 3 372 
uppgift 
saknas - - - - - - 
Totalt 20 956 5 913 7 405 2 884 - 37 158 
Antal personer 

     Ensam-
stående 11 752 3 410 3 333 1 356 - 19 851 
Samman-
boende 15 290 10 611 22 456 10 872 - 59 229 
Övriga 
hushåll 4 176 2 759 3 528 3 400 - 13 863 
uppgift 
saknas - - - - 3 274 3 274 

Totalt 31 218 16 780 29 317 15 628 3 274 96 217 

 
183 SUNDBYBERG 

     Antal hushåll och personer efter hushållstyp och antal barn 2014 
Hushålls- Antal barn       Uppgift Totalt 

typ 0 1 2 3 eller fler saknas   

Antal hushåll             
Ensam-
stående 7 968 1 040 474 149 - 9 631 
Samman-
boende 3 630 1 429 1 473 446 - 6 978 
Övriga 
hushåll 1 395 488 403 260 - 2 546 
uppgift 
saknas - - - - - - 
Totalt 12 993 2 957 2 350 855 - 19 155 
Antal personer 

     Ensam-
stående 7 968 2 080 1 422 634 - 12 104 
Samman-
boende 7 260 4 287 5 892 2 340 - 19 779 
Övriga 
hushåll 3 727 2 055 2 165 1 938 - 9 885 
uppgift 
saknas - - - - 2 322 2 322 

Totalt 18 955 8 422 9 479 4 912 2 322 44 090 
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184 SOLNA 
      Antal hushåll och personer efter hushållstyp och antal barn 2014 

Hushålls- Antal barn       Uppgift Totalt 

typ 0 1 2 3 eller fler saknas   

Antal hushåll             
Ensam-
stående 15 345 1 641 664 138 - 17 788 
Samman-
boende 7 129 2 803 2 509 566 - 13 007 
Övriga 
hushåll 2 508 714 497 293 - 4 012 
uppgift 
saknas - - - - - - 
Totalt 24 982 5 158 3 670 997 - 34 807 
Antal personer 

     Ensam-
stående 15 345 3 282 1 992 569 - 21 188 
Samman-
boende 14 258 8 409 10 036 2 928 - 35 631 
Övriga 
hushåll 6 469 2 922 2 625 2 093 - 14 109 
uppgift 
saknas - - - - 3 113 3 113 

Totalt 36 072 14 613 14 653 5 590 3 113 74 041 

 
186 LIDINGÖ 

     Antal hushåll och personer efter hushållstyp och antal barn 2014 
Hushålls- Antal barn       Uppgift Totalt 

typ 0 1 2 3 eller fler saknas   

Antal hushåll             
Ensam-
stående 6 484 843 503 155 - 7 985 
Samman-
boende 3 784 1 424 2 579 1 085 - 8 872 
Övriga 
hushåll 754 270 282 196 - 1 502 
uppgift 
saknas - - - - - - 
Totalt 11 022 2 537 3 364 1 436 - 18 359 
Antal personer 

     Ensam-
stående 6 484 1 686 1 509 653 - 10 332 
Samman-
boende 7 568 4 272 10 316 5 579 - 27 735 
Övriga 
hushåll 1 974 1 086 1 474 1 389 - 5 923 
uppgift 
saknas - - - - 1 475 1 475 

Totalt 16 026 7 044 13 299 7 621 1 475 45 465 

 
 
 

     



 

 
 

81 (82) 

 DEMOGRAFISKA PROGNOSER 

Demografisk rapport 2015:05 

Diarienummer 

TRN 2015-0098 

 

Befolkningsprognos 2014-2045: Hushållsutveckling. Demografisk rapport 2015:05 
 

187 VAXHOLM 
Antal hushåll och personer efter hushållstyp och antal barn 2014 
Hushålls- Antal barn       Uppgift Totalt 

typ 0 1 2 3 eller fler saknas   

Antal hushåll             
Ensam-
stående 1 171 154 115 38 - 1 478 
Samman-
boende 1 030 363 745 291 - 2 429 
Övriga 
hushåll 132 55 63 26 - 276 
uppgift 
saknas - - - - - - 
Totalt 2 333 572 923 355 - 4 183 
Antal personer 

     Ensam-
stående 1 171 308 345 160 - 1 984 
Samman-
boende 2 060 1 089 2 980 1 500 - 7 629 
Övriga 
hushåll 369 233 328 171 - 1 101 
uppgift 
saknas - - - - 615 615 

Totalt 3 600 1 630 3 653 1 831 615 11 329 

 
188 NORRTÄLJE 

     Antal hushåll och personer efter hushållstyp och antal barn 2014 
Hushålls- Antal barn       Uppgift Totalt 

typ 0 1 2 3 eller fler saknas   

Antal hushåll             
Ensam-
stående 9 854 1 034 509 182 - 11 579 
Samman-
boende 7 295 1 958 2 160 957 - 12 370 
Övriga 
hushåll 830 290 249 135 - 1 504 
uppgift 
saknas - - - - - - 
Totalt 17 979 3 282 2 918 1 274 - 25 453 
Antal personer 

     Ensam-
stående 9 854 2 068 1 527 802 - 14 251 
Samman-
boende 14 590 5 874 8 640 5 057 - 34 161 
Övriga 
hushåll 2 132 1 147 1 261 910 - 5 450 
uppgift 
saknas - - - - 3 706 3 706 

Totalt 26 576 9 089 11 428 6 769 3 706 57 568 
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191 SIGTUNA 
     Antal hushåll och personer efter hushållstyp och antal barn 2014 

Hushålls- Antal barn       Uppgift Totalt 

typ 0 1 2 3 eller fler saknas   

Antal hushåll             
Ensam-
stående 5 404 898 511 197 - 7 010 
Samman-
boende 3 590 1 576 2 050 894 - 8 110 
Övriga 
hushåll 817 375 342 283 - 1 817 
uppgift 
saknas - - - - - - 
Totalt 9 811 2 849 2 903 1 374 - 16 937 
Antal personer 

     Ensam-
stående 5 404 1 796 1 533 849 - 9 582 
Samman-
boende 7 180 4 728 8 200 4 748 - 24 856 
Övriga 
hushåll 2 245 1 533 1 806 2 023 - 7 607 
uppgift 
saknas - - - - 2 040 2 040 

Totalt 14 829 8 057 11 539 7 620 2 040 44 085 

 
192 NYNÄSHAMN 

     Antal hushåll och personer efter hushållstyp och antal barn 2014 
Hushålls- Antal barn       Uppgift Totalt 

typ 0 1 2 3 eller fler saknas   

Antal hushåll             
Ensam-
stående 4 065 522 269 101 - 4 957 
Samman-
boende 3 066 1 002 1 167 477 - 5 712 
Övriga 
hushåll 429 193 140 99 - 861 
uppgift 
saknas - - - - - - 
Totalt 7 560 1 717 1 576 677 - 11 530 
Antal personer 

     Ensam-
stående 4 065 1 044 807 432 - 6 348 
Samman-
boende 6 132 3 006 4 668 2 555 - 16 361 
Övriga 
hushåll 1 135 786 706 686 - 3 313 
uppgift 
saknas - - - - 1 019 1 019 

Totalt 11 332 4 836 6 181 3 673 1 019 27 041 
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