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ABSTRACT 
Berfenstam, G. 2015. Varför så stor andel ensamhushåll i Sverige? - En analys av enpersons-
hushållen i Sverige och deras utveckling. Uppsatser, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala 
universitet.   
 
Uppsatsen handlar om enpersonshushållen, deras utveckling och vilka samband denna utveckling har med andra 
variabler för samhällsutvecklingen. Syftet är att öka kunskapen kring hushållsutvecklingen för att ge underlag för 
en bättre planering av samhället. Uppsatsen bygger på bearbetning och analys av allmänt tillgängliga registerdata 
från webbdatabaser. I uppsatsen uppmärksammas teorierna om andra demografiska transitionen och det konsta-
teras att Sverige ligger, tillsammans med övriga nordiska länder, tidigt i denna utveckling. För Sveriges har dock 
utvecklingen bromsats upp och de för transitionen karaktäristiska variablerna har de senaste åren i huvudsak inte 
förändrat sig. Studierna av sambanden mellan andel enpersonshushåll och andra variabler har gjorts genom att 
med multivariat regressionsanalys ta fram korrelationen mellan kommunernas utfall för olika variabler och 
kommunens andel enpersonshushåll. Starkast samband med andel ensamhushåll har andel befolkning i olika 
åldersgrupper. Andra tydliga samband är de mellan andel ensamhushåll och hög andel smålägenheter och hyres-
rätter samt hög bruttolön och utbildningsnivå. Däremot konstateras svagt samband med andel befolkning med 
utländsk bakgrund och kommunernas tätortsgrad. Avslutningsvis redovisas i uppsatsen olika analyser som be-
döms angelägna för att förbättra kunskapsunderlaget kring hushållsbildning. 
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1. INLEDNING 
 
1.1 Bakgrund 
Sverige och övriga västvärlden har under en lång tid haft en utveckling mot allt mindre hus-
håll. Speciellt har antalet en- och tvåpersonshushåll ökat. I bostadsräkningen 1950 utgjorde 
enpersonshushållen 11,5 % av alla hushåll medan 1990, då sista folk- och bostadsräkning som 
gjordes med en enkät till befolkningen, var de ensamboende 39,6 % av alla hushåll. När det 
nu efter drygt 20 år utan hushållsstatistik tagits fram statistik för hushåll som hämtats från 
register för bostäder och folkmängd är andelen enpersonshushåll fortfarande hög. År 2013 var 
andelen ensamhushåll 37,6 %. I internationella jämförelser ligger andelen ensamhushåll i Sve-
rige, tillsammans med övriga nordiska länder, mycket högt. 
 Hur de boende väljer att dela eller inte dela bostad med andra är av betydelse för mycket 
av det som händer i samhället och för planeringen som krävs för ett fungerande samhälls-
bygge. Hushållssammansättningen påverkar den enskildes sociala och ekonomiska förutsätt-
ningar. Att bo ensam kan bli dyrare än att ingå i ett hushåll med andra genom att det i större 
hushåll är fler som kan dela på kostnader för bostad och andra omkostnader för hushållet. 
Ensamhushållen ger också ofta ett annat livsmönster där mer tid och pengar kanske spenderas 
utanför hemmet, på restaurangbesök och tillsammans med andra. Att bo ensam kan också 
innebära en sämre social trygghet om något inträffar.  
 För samhället har hushållssammansättningen betydelse för planeringen av staden, bo-
stadsbyggandet och för det sociala välfärdsbygget. Såväl företag inom bostadsbyggnads-
branschen som finansieringsinstitut, stat och kommun behöver kunna göra långsiktiga be-
dömningar av hur mycket bostäder som behöver byggas och vilken typ av hushåll som kan 
tänkas bo i bostäderna. En stor andel ensamhushåll kan påverka vilka storlekar, lägen och 
typer av bostadsmiljöer som kommer att efterfrågas i framtiden. Det kan också påverka efter-
frågan på olika former av välfärdstjänster. 
 Boverkets och länsstyrelsernas regionala analyser visar att det finns en brist på bostäder 
framför allt i storstadsområden, i större städer och i regionala centra med högskola. Speciellt 
finns det en brist på små och billiga lägenheter. Denna typ av bostäder efterfrågas av flera 
grupper exempelvis av ungdomar, nyanlända och äldre personer som behöver ett mindre och 
mer tillgängligt boende (Boverket, 2014, s. 27, 38). Flera av dessa grupper bor ofta ensamma 
och efterfrågar speciellt billiga lägenheter, främst hyresrätter. För att förstå behovet av bostä-
der är det därför bland annat bra att ha kunskap om utvecklingen för enpersonshushållen. Det 
är dock viktigt att inse att det inte räcker med att bara studera befintliga hushåll. Dålig tillgång 
till bostäder, av rätt typ, kan hämma bildandet av nya hushåll. Det kan exempelvis begränsa 
möjligheterna för unga att flytta hemifrån, för par som önskar separera och för kommuner att 
ta mot dem som är nyanlända till Sverige. Genom att studera samband med andra samhällsva-
riabler så förbättras möjligheterna att förutse de framtida behoven. 
 Som tidigare verksam inom kommunal planering har jag upplevt ett stort problem med att 
det saknats relevant kunskap om hushållssammansättning och samband mellan sammansätt-
ningen och andra samhällsvariabler. Många utgår från den traditionella kärnfamiljen med två 
föräldrar med barn när det talar om hushåll, trots att de idag är mindre än 30 % av alla hushåll. 
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Få har en insikt om att enpersonshushållen utgör närmare 40 % av alla hushåll och att runt 70 
% av hushållen är en- eller tvåpersonshushåll. Saknaden av en allmän kunskap om hushåll-
sammansättningen har inneburit att beslutsfattare tvingas grunda sina beslut på mer fria spe-
kulationer om hushållen, ofta utifrån egna begränsade erfarenheter ofta bara från sin närmaste 
omgivning.  
 Intresset för att studera hushållen och deras sammansättning verkar vara större internat-
ionellt än i Sverige. Motivet till intresset internationellt uttrycks bland annat av van Imhoff 
som säger att i samtida demografi så ändras intresset från att studera individer till att istället 
studera livsmönster, familjer och hushåll. I hans skrift förs fram flera skäl för detta bland an-
nat: 

for a wide range of human behavior in general, the household rather than the individual is the relevant 
unit of decision-making. Therfore, developments in number and composition of household are crucial in 
understanding many socital trends and phenomena. Examples include budget expenditure, housing de-
mand, transportation, labour force participation, demand for public service such as social security and 
care, attitudes and so on. (van Imhoff et al. 1995, s. 1)  
 

1.2 Syfte och avgränsningar 
Syftet med denna uppsats är att förbättra kunskapen om hur hushållsbildningen ser ut. Speci-
ellt intresse ägnas åt de minsta hushållen, med bara en boende, och deras utveckling. Ambit-
ionen är också att försöka hitta samband mellan enpersonshushållens utveckling och andra 
samhällsvariabler för att kunna förbättra möjligheterna att förutse vad som kommer att hända i 
framtiden. Kunskap om hushållsutvecklingen är ett viktigt planeringsunderlag för samhällets 
planering av stadsutveckling, bostadsförsörjning och social välfärdsplanering.  
 Uppsatsen har avgränsats till att omfatta de allra minsta hushållen, det vill säga enper-
sonshushållen1. Avgränsningen har gjorts för att inte uppsatsen ska bli alltför omfattande. Va-
let att studera enpersonshushåll motiveras av att denna är den vanligast förekommande hus-
hållsstorleken och kunskapen om dem är otillräcklig. En annan begränsning är att det i upp-
satsen endast används, data som är allmänt tillgänglig. Med allmänt tillgängligt avses här såd-
ana data som finns i litteratur och i databaser på nätet och som kan nås av vem som helst.  
 För att avgränsa insatsen har jag val att inte arbeta med några attityd- eller värderingsdata 
av typ World Values Survey som underlag för mina analyser. Det är dock min övertygelse att 
denna typ av studier skulle kunna tillföra mycket i strävan att förstå sambanden och även hitta 
förklaringar till varför utvecklingen ser ut som den gör, men det skulle leda till ett alltför om-
fattande arbete för att rymmas i denna uppsats. 
 
1.3 Rapportens upplägg 
Efter detta inledande avsnitt redovisas i avsnitt 2 forskning och teorier kring hushållsbildning, 
främst enpersonshushållen. I kapitel 3 formuleras, med stöd av forskning och teorier, de frå-
geställningar som ska analyseras. I kapitel 4 redovisas tillgång och kvalitet för det data som 
kommer att användas samt diskuteras de metoder som används för att göra analyser. Resulta-

                                                
1 I uppsatsen används begreppen, enpersonshushåll, ensamhushåll, ensamboende, enboende och singelhushåll 
som synonymer. 
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ten av analyserna redovisas i avsnitt 5 och i avsnitt 6 sammanfattas och diskuteras resultatet 
av analyserna samt ges exempel på fortsatta studier kring hushållsutvecklingen som jag anser 
skulle kunna vara intressanta för vidare studier. 
 
2. FORSKNING OCH TEORI KRING ENPERSONSHUSHÅLL 
 
2.1 Den andra demografiska transitionen 
Internationellt har det sedan 1970-talet funnits en ganska aktiv forskning kring hushållsut-
vecklingen i Västeuropa, USA och Australien. Sedan mitten av 1980-talet har denna forsk-
ning kommit att utgå mycket från diskussioner kring begreppet ”second demographic tran-
sition” (i fortsättningen ibland förkortat till SDT) eller översatt till svenska den andra demo-
grafiska transitionen. Begreppet transition ska tolkas som en övergång/förändring från en in-
riktning till ett annat. Begreppet fördes först fram av de nederländska forskarna Lestheaghe 
och van da Kaa 1986 (Lesthaege 2010, s 212). Enligt denna forskning har det funnits en första 
demografisk transition som skedde under 1700- och 1800-talen fram till mitten av1900-talet 
och kan kopplas till industrialiseringen och den därmed kopplade urbaniseringen (Lesthaeghe 
2010, s. 211). Det gamla bondesamhällets flergenerationsfamiljer ersattes mer och mer av 
kärnfamiljer. Karaktäristiskt för den första demografiska transitionen var främst minskning av 
såväl barnafödande som dödlighet. 

Den andra demografiska transitionen kan enligt forskare på Stockholms Universitet defi-
nieras som en teori eller ett samlingsbegrepp för flera sociala och kulturella förändringar som 
skett de senaste decennierna (Moberg 2012, s. 9). SDT har enligt Ogden och Hall pågått sedan 
tidigt 1960-tal, i de länderna som var först ut (Ogden och Hall 2004, s 89). De har med stöd 
av andra tidigare forskare sammanfattat grunddragen för den andra demografiska transitionen. 
Dessa är:  

− minskad fertilitet till en nivå lägre än vad som krävs för reproduktion  
− senareläggning av giftermål  
− ökat samboende  
− senareläggning av barnafödande  
− kraftig ökning av skilsmässor och separationer  
− ökat antal ensamstående föräldrar  
− ökad livslängd  
− förändringar i livsmönstren såsom i vilken ålder man lämnar föräldrahemmet  
− attityden till preventivmedel, aborter och sexualitet.  

  
 Forskare har analyserat hur den andra demografiska transitionen har utvecklats i ett antal 
europeiska länder. De har då bland annat analyserat andelen ensamhushåll i olika europeiska 
länder (Fokkema och Liefbroer, 2008 s. 1371-1378). På grund av att det vid det tillfälle, som 
de valt att studera, inte levererats någon statistik från Sverige till Eurostat2, finns vårt land inte 
med i analyserna. I sin redovisning beklagar de speciellt att det inte funnits högkvalitativt sta-

                                                
2 Eurostat är en av EU:s generaldirektorat som redovisar statistik för medlemsstaterna. 
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tistik som gjort det möjligt att ha med de nordiska länderna och Storbritannien i sina analyser. 
Den anledning till det, som de för fram, är att många av de förändringar i livsmönster som 
påverkat västvärlden har först märkts i de nordiska länderna. Det vore därför speciellt intres-
sant att se om ett nytt jämviktsläge i livsmönster kan observeras i dessa länder (Fokkema och 
Liefbroer, 2008 s. 1412).  
 Resultatet av Fokkema och Liefbroer:s studie av andel ensamhushåll och flera andra vari-
abler visar att SDT får genomslag i hela Europa. Livsmönstren i hela Europa går i samma 
riktning men har slagit igenom olika mycket i olika europeiska länder, mest i norra och västra 
Europa och delar av Östeuropa, mindre i andra delar av Östeuropa och i Medelhavsländerna. 
Resultatet visar också att även om alla går i samma riktning så ökar ändå skillnaderna mellan 
de olika länderna (Fokkema och Liefbroer, 2008, s. 1409).  
 I diskussionerna kring SDT så förs de minskande hushållsstorlekarna fram som en nyckel 
faktor för transitionen (Buzar, Ogden och Hall, 2005 s. 414). Det är två faktorer som är vik-
tiga orsaker till ökningen av antalet enpersonshushåll. Den ena är befolkningens storlek och 
fördelning på åldrar och den andra är förändringar i värderingar kring livsmönster, det vill 
säga det sätt på vilket befolkningen väljer att leva sina liv. (Ogden och Hall, 2004 s. 3) För-
ändringar i denna typ av värderingar är ett exempel på den gradvisa förändring från material-
ism, som framhåller den ekonomiska och fysiska tryggheten före annat, till postmaterialism, 
som framhåller självförverkligande och livskvalitet och med speciella ändringar i könsroller 
och sexuella normer. Detta resonemang kan också kopplas till teorierna om Maslows behovs-
trappa som bland annat säger att efter tillfredsställd ekonomisk trygghet kommer ett skifte att 
ske från fokusering på materiella behov till ökad efterfrågan på icke materiella behov (Mor-
berg 2012, s. 12). Förändringen av värderingar tar sig bland annat utryck i utveckling av nya 
former för hushållsbildning såsom exempelvis särboende och kompisboende (Inglehart, 1997, 
s. 4).  
 Ett viktigt element i de senaste demografiska förändringarna är den accelererande hastig-
heten med vilken det sker transitioner från en typ av hushålls till en annan under ett liv (Og-
den och Hall 2003 s. 89). Andra forskare konstaterar att det finns en ökad komplexitet i tran-
sitionerna mellan olika typer av hushåll (Buzan, Ogden och Hall 2005 s. ). Det är emellertid 
väsentligt mycket svårare att få fram kunskap om sådana transitioner eftersom det då inte 
räcker med den typ av tvärsnittsdata för en viss tidpunkt, som finns i SCB:s webbdatabas, 
utan det krävs longitudinell data, det vill säga data från flera tidpunkter för samma personer.  
 Det finns kritiska synpunkter på begreppet andra demografiska transitionen. Morberg har 
sammanställt en del av kritiken. I sin sammanställning för hon bland annat fram att Coleman 
hävdar att det inte är någon andra demografisk transition. Det är inte i första hand demografi 
utan är snarare en analys av livsstilar. Rowland anser att teorin inte är tillräcklig för att för-
klara alla de olika trender och beteenden som finns i de länder som har haft ett barnafödande 
på under 2,1 barn per kvinna, under de senaste 40 åren. Han tycker dock liksom Coleman att 
teorin är användbar som ett försök att förstå förändringar som sker i dagens familjer. Rowland 
menar att mångfalden beror på ”att post-materiella värderingar inte utplånar alla tidigare be-
hov och traditioner, och som fortfarande varierar beroende på land och kultur.” (Morberg 
2012, s. 12 och 13) 
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 Leasthaege, som är en av männen bakom teorin, har strukturerat de kritiska synpunkter 
som finns mot SDT på följande sätt. För det första hävdas det att det bara finns enda tran-
sitionen och det vi ser nu enbart är en fortsättning på den. För det andra, som kan uppfattas 
som en variant på den första, så finns det sådana som menar att det inte är någon andra demo-
grafisk transition utan det vi kan se enbart är nya kännetecken på den första demografiska 
transitionen. För det tredje hävdas att SDT är ett speciellt särdrag för Västeuropa samt Kanada 
och Australien och kommer inte sprida sig till resten av världen. En fjärde kritik går ut på att 
SDT överdriver sambandet mellan förändringar i familjerelationer och barnafödande under 
vad som krävs för reproduktion. Den femte typen av kritik är att SDT inte har kunnat förutse 
den stora variation som det är bland länder som har en fruktsamhet under reproduktionsnivån, 
där några länder ligger alldeles under vad som krävs för medan andra ligger långt därunder. 
(Lesthaege 2010, s. 212). Även om det är tveksamt att låta den som formulerat en teori att 
sammanfatta kritiken mot den, så anser jag att Lesthaeges strukturering av kritiken ger en an-
vändbar överblick över de invändningar som finns mot teorin. 
 Min egen slutsats utifrån den forskning som jag har tagit del av är att det i många länder 
tydligt har tagits ytterligare steg i den demografiska utvecklingen under senare delen av 1900-
talet utöver de som har betecknats som den ”demographic transition”. För den studie jag ge-
nomför är det av begränsat intresse om det, som kunnat iakttas under de senaste 50 åren, ska 
ses som en del av en enda stor demografisk transition som kan kopplas till industrialisering 
och urbanisering eller om den bör delas upp i en första respektive andra transition. Av prak-
tiska skäl kommer jag, för att kunna referera till de förändringar som skett under senare tid, att 
använda mig av begreppet den andra demografiska transitionen, SDT. 
  
2.2 Forskning kring hushållsbildning och speciellt enpersonshushåll 
Inom svensk forskning finns det mycket få studier, kring hushållsutvecklingen, som gjorts 
under de senaste 20 åren. Jag har, med undantag av den tidigare refererade rapporten av Mo-
berg inte heller hittat någon svensk forskning om hushållsbildning som tar upp den internat-
ionella diskussionen om demografiska transitioner. Troligen beror det på att den internation-
ella diskussionen om en andra demografisk transition inte riktigt hade kommit igång när den 
senaste forskningen i Sverige om hushållsbildning gjordes.  
 I den senaste svenska forskningen om hushåll, som gjordes under 1980 och 90-talen, 
finns ganska lite teorier kring hushållsbildning och kring utvecklingen för enpersonshushåll-
en. Nils-Gustav Lundgren, skrev 1989 en forskningsrapport om ensamboende i Sverige på 
uppdrag av Bostadsstyrelsen med inriktning på att förbättra planeringsunderlaget för bostads-
försörjningen. I rapporten säger han att det är ”… ett utomordentligt komplicerat problemom-
råde. Inom området existerar det inte någon väl utvecklad, än mindre bland forskare brett om-
fattad teoribildning.”(Lundgren, 1989 s. 4). Förklaringarna till att det inte gjorts någon senare 
forskning kan vara flera men en är med största sannolikhet att det under lång tid inte funnits 
tillgång till senare data än den från 1990. Utan tillförlitlig bild av de verkliga förhållandena är 
det svårt att studera och teoretisera i frågan. En annan förklaring kan vara att frågor kring 
hushållsutvecklingen och bostadsbehov, under en längre tid inte har tagits upp särskilt mycket 
i samhällsdebatten. Idag ökar intresset för frågan, när det bedöms vara bostadsbrist i många 



 9 

kommuner i landet. Speciellt är det brist i storstäder och på högskoleorter, där det saknas bo-
städer för ungdomar och studerande (Boverket 2014, s. 27).  
 
2.2.1  Forskning kring vilka variabler som kan förklara utvecklingen för enpersonshushållen 
N-G Lundgren har i sina analyser gjort jämförelser mellan olika kommuntyper och skillnader 
i andel enpersonshushåll. Genom att gruppera kommunerna i kluster och studera hur starka 
sambanden är mellan dessa grupper och andel ensamboende, har han kunnat komma fram till 
vilka variabler som samvarierar tydligast med andelen ensamboende. Resultatet är att högst 
andel ensamboende finns i storstadsregionernas centrala kommuner och i det som kallas folk-
rika servicekommuner (Lundgren 1989, s. 30). De folkrika servicekommunerna utgörs av de 
flesta av våra större städer som i storlek är direkt under de tre storstadsområdena. Han konsta-
terar också att detta mönster gäller för alla åldersgrupper (Lundgren 1989, s 28-29). Studeras 
alla Sveriges kommuner ökar andelen enpersonshushåll med ökad andel tätortsboende (Lund-
gren 1989, s. 30). Att högst andel ensamboende finns i de mest tätbebyggda kommuner 
stämmer med vad Ogden och Hall kommit fram till i sina studier av hushållen i Frankrike 
utifrån folkräkningen som gjordes 1999. De konstaterar att högst andel enpersonshushåll finns 
i centrala delar av större städer men också i glest befolkade landsbygdsområden. (Ogden och 
Hall 2004 s. 97).  

Sambanden mellan andel enpersonshushåll och variabler som social grupptillhörighet3, 
yrkesroll, utbildningsnivå och hushållsekonomi har studerats en del. I Statistiska Centralby-
råns studier av Levnadsförhållanden 1975-85 analyseras elva olika välfärdskomponenter. 
Denna studie bygger på flera intervjuundersökningar med tillsammans över 90 000 intervjuer 
(SCB 1987, s. 3). En av komponenterna är ”Ensamhet och gemenskap”. För denna variabel 
visar studien, när man jämför förhållandena 1975 med 1985, att det har skett förändringar i 
samhällsstrukturen som har ändrat förutsättningarna för sociala relationer. Andelen ensambo-
ende har under undersökningsperioden ökat med en tiondel, särskilt bland yngre. I rapporten 
konstateras att ”Ensamboendet är markant klassbundet: arbetare, förtidspensionärer och andra 
marginalgrupper har en för sin ålder betydligt högre andel ensamboende.” (SCB 1987, s. 181) 
Andelen ensamboende är en tredjedel högre bland arbetare än tjänstemän.  

I SCB:s studier drar man slutsatsen att anledningen till att arbetare, med flera grupper i 
socialgrupp III, har högst andel ensamboende är att ”Detta är framförallt en konsekvens av 
kvinnornas partnerval, som ger män med utbildning och god ekonomi större chans att finna en 
partner.” Männens partnerval verkar dock vara mindre beroende av sådana faktorer (SCB, 
1987, s. 193). 

SCB:s bild av att andelen ensamboende är vanligare bland arbetare än tjänstemän över-
ensstämmer till största delen med N-G Lundgrens studier. Lundgren kommer fram till att 
bland yngre män och kvinnor över 20 år innebär högre genomsnittsinkomster i kommunen en 
ökad andel enpersonshushåll. Undantaget är de yngsta männen, yngre än 24 år, där högre ge-
nomsnittsinkomster innebär lägre andel ensamboende. Bland medelålders och äldre män in-

                                                
3 Fram till 1970-talet fanns en officiell indelning av Sveriges befolkning i tre socialgrupper. De tre kategorierna 
definierades enligt följande: Socialgrupp I: Högskoleexamina, Socialgrupp II: Gymnasieexamen/ Företagare, 
Socialgrupp III: Arbetare. (Wikepedia) 
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nebär generellt sett, högre inkomstnivå lägre andel enpersonshushåll (Lundgren 1989, s. 30-
31). I Ogden och Hall:s studier av enpersonshushåll i Frankrike konstateras däremot att i det 
landet är det vanligare bland personer i chefsbefattning och bland de som har kvalificerade 
och halvkvalificerade yrken att bo ensam (Ogden och Hall 2004 s. 95).  

I sin rapport konstaterar Lundgren också att det finns en konflikt för kvinnor mellan ut-
bildning, arbete och karriär å ena sidan och par- och familjebildning å andra sidan. Konflikten 
leder till att det är högre andel ensamboende bland kvinnor i yrkesverksam ålder. Högre in-
komst och större andel långtidsutbildade höjer genomgående ensamboendet bland kvinnorna 
(Lundgren, 1989, s. 31).  

Lundgren kommer genom sin analys av svenska kommuner också fram till att stor andel 
smålägenheter ger hög andel enpersonshushåll. Han konstaterar också att högre hyror minskar 
andelen ensamboende, speciellt bland de allra yngsta männen, de som är mellan 16 och 19 år 
(Lundgren, 1989, s. 31).  

 
2.2.2  Unga enpersonshushåll 
Anna-Lisa Lindén konstaterar med utgångspunkt från statistik fram till och med 1985 att för 
de allra flesta ungdomar så skedde utflyttningen från föräldrahemmet i åldern 18-25 år med en 
topp under åren 18-22 år. Kvinnor flyttade i genomsnitt två år tidigare än män. Det allra över-
vägande flyttningsmotivet var att man ville klara sig själv. Hon konstaterar också att under 
80-talet ökade andel ungdomar som bodde kvar i föräldrahemmet, speciellt bland de yngre 
åldersgrupperna. Hon testade olika hypoteser för att finna orsakerna till detta och hennes slut-
satser var bland annat att förändringar av bostadsutbudet på bostadsmarknaden medförde att 
det blev svårare att finna en lägenhet överhuvudtaget. Förändringar på efterfrågesidan, det vill 
säga demografiska förändringar gjorde att det blev flera ungdomar vilket förde med sig att 
konkurrensen om det bostadsutbud som fanns ökade. Hon testade också hypoteserna att de 
ekonomiska förutsättningarna för att klara eget boende kunde ha förändrats och att det kunde 
ha skett en attitydförändring som lett till en prioritering av kvarboende i föräldrahemmet. Hon 
kunde emellertid inte finna stöd för någon av de senare två hypoteserna (Lindén, 1990, s 47). I 
studien testade dock inte om det fanns något samband mellan hur tidigt ungdomar valde att 
flytta hemifrån och hur lång tid genomsnittseleven gick i gymnasiet eller bedrev andra studier 
på hemorten. Det är troligt att fler ungdomar av ekonomiska skäl bodde kvar i föräldrahem-
met så länge de studerade på hemorten eller om de inte bodde för långt från studieorten. 
 
2.2.3   Enpersonshushåll under de yrkesverksamma åldrarna 
I mina sökningar efter intressant forskning har jag bara hittat en enda studie kring enpersons-
hushåll bland medelålders, det vill säga personer i de åldrarna som brukar betecknas som yr-
kesverksam ålder. Denna studie är gjord av Eva Sandstedt h Hon har ett tydligt syfte med sin 
forskning. Utgångspunkten för hennes forskning är att hon vill ”upplösa ”ensamboendets” 
negativa associationsstruktur.” (Sandstedt, 1991, s. 23) Det innebär att hon är mer inriktad på 
en analys av hur ensamboendet upplevdes av dem själva och av andra, än på att hitta förkla-
ringar till varför ensamboendet uppstått och ökat. Sandstedt väcker i sin rapport en intressant 
fråga om hur varaktigt singellivet, eller som hon kallade det enboendet, var. Hon konstaterar, 
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med stöd av bearbetningar av ULF- undersökningen från 1985, som gjorts av Arne Modig, att 
av alla enpersonshushåll hade i genomsnitt drygt 60 % tidigare varit samboende. Andelen är 
högre bland kvinnor än bland män, speciellt i högre åldrar (Sandstedt, 1991, s. 64). Detta är en 
viktig kunskap även för bostadsplaneringen eftersom val av bostadsstandard bland enpersons-
hushållen troligen skiljer sig åt om ensamboendet är en tillfällig situation i livet eller om det 
kan förväntas vara mer permanent. Det har även betydelse om det finns barn från tidigare par-
relation.  
 
2.2.4 Äldre enpersonshushåll 
Andelen bland de äldre som bildar enpersonshushåll är enligt statistik som redovisats lägre 
2013 än var den var 1990. Det är enbart ensamhushåll bland de allra äldsta som har ökat. I 
Hyresgästföreningens tidning Hyra och Hem, 27/12 2014, skrevs en artikel, med anledning av 
ny hushållsstatistik, där minskningen av andelen äldre enpersonshushåll från 1990 till 2013 
kommenterades av Gerdt Sundström, professor emeritus i socialt arbete. Hans kommentar var  

det var vanligare att äldre bodde ensamma för 30 år sedan. Det förklaras av att de som föd-
des i början av 1900-talet oftare förblev ogifta och barnlösa hela livet. När de var gamla på 
70-80-talet var det därför många äldre som varken hade make eller barn. På 40-talet ökade 
andelen som gifte sig och fler blev sambor. Dessutom har livslängden ökat och därför varar 
äktenskapen längre. En ytterligare faktor är att det har blivit vanligare att flytta ihop på äldre 
dagar. Det var ovanligt förr, säger Gerdt Sundström. Sammantaget innebär det att allt fler har 
kvar sin make, maka eller sambo allt högre upp i åldrarna.  

Det skulle ha varit intressant att följa upp detta uttalande men tyvärr har det inte gått att få 
fram statistik som gjort det möjligt för mig att pröva dessa tankar. 
 Hela genomgången av forskning och teorier ovan ska ses som en allmän redovisning av 
kunskapsläget kring hushållsbildning. Syftet har varit att ta fram kunskap som kan vara av 
intresse för samhällsplaneringen. Genomgången kommer också vara ett stöd vid formulering-
en av de frågeställningar som ska analyseras vidare i uppsatsen. Allt det som nämns i avsnittet 
kommer emellertid inte att följas upp med egna analyser. Detta beror både på att det inte alltid 
finns lämplig statistik för att kunna göra önskade analyser och på att uppsatsarbetet behöver 
begränsas på ett lämpligt sätt. 
 
3. FRÅGESTÄLLNINGAR ATT STUDERA 
 
3.1 Frågeställningar kring Sverige och andra demografiska transitionen 
När jag sökt i forskning kring vad som finns sagt om hushållsbildning och speciellt enper-
sonshushåll har jag blivit uppmärksammad på den diskussion som finns internationellt om den 
andra demografiska transitionen. Diskussionen har pågått i västvärlden, men såvitt jag kunnat 
konstatera mycket lite inom svensk forskning. Det gör att det finns frågor kring hur Sveriges 
demografiska utveckling de senaste åren förhåller sig till teorierna kring andra demografiska 
transitionen som jag inledningsvis vill försöka finna svar på. Eftersom det saknats en del vik-
tig statistik om utvecklingen i Sverige sedan 1990 har varken svenska eller utländska forskare 
kunnat följa den svenska utvecklingen. Nu finns det ny statistik. Därför känns det angeläget 
att ställa frågan, hur stämmer den senaste utveckling för Sverige med bilden av den andra 
demografiska transitionen?  
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 Fokkema och Liefbroer ställer frågan om den demografiska utvecklingen kommer att 
fortsätta på det sätt som den har gjort sedan mitten av 1950-talet eller kommer det att uppstå 
ett nytt jämviktsläge. Eftersom de skandinaviska länderna hittills varit tidiga i den utveckling 
som karaktäriserar den andra demografiska transitionen är det rimligt att misstänka att en för-
ändring i utvecklingen först skulle kunna märkas här (Fokkema och Liefbroer, 2008 s. 1412). 
Därför är det intressant att ställa sig frågan om det finns det några tecken i utvecklingen för 
Sverige som visar att vi är på väg att bryta den ganska kraftiga demografiska utveckling som 
pågått under de senaste drygt 50 åren?  
 
3.2 Frågeställningar om samband mellan ensamboende och andra variabler 
Som framgår av genomgången av den internationella forskningen menar många forskare att 
hushållsbildningen och andelen enpersonshushåll är ett resultat av alltifrån ekonomiska, ar-
betsmarknads- och bostadsmarknadsfaktorer till värderingar och val av livsmönster. Detta gör 
att det finns ett flertal frågor att ställa kring samband mellan utvecklingen av enpersonshus-
hållen och olika variabler. En del av frågeställningarna är uppföljningar av de resultat som 
tidigare refererats från äldre forskning, för att se om slutsatserna som man kom fram till då, 
även är relevanta idag. Följande frågeställningar kommer att studeras. 
1. Ensamhushåll förekommer under alla vuxenskeden av livet och för båda könen. För 
många i den yngre i åldersgruppen 15-34 år är det en fas från det att man lämnar föräldra-
hemmet till det att man går in i ett parförhållande, som gifta eller som samboende. För ålders-
gruppen 35-64 år, de medelålders och ofta yrkesverksamma, kan det vara en period mellan 
uppbrott från ett parförhållande till ett nytt, eller ett mer permanent liv som ensamstående 
eller som särbo. Bland de äldsta grupperna ensamhushåll, 65-74 år respektive 75 år och uppåt, 
är det många som varit gifta eller samboende men har förlorat sin partner. Frågan är hur stor-
leken, år 2013, på dessa olika åldersgrupper i en kommun, samvarierar med andelen enper-
sonshushåll i kommunen? 
2. Ogden och Hall har sett ett tydligt mönster i Frankrike, som kommit långt i den andra 
demografiska transitionen, att andelen enpersonshushåll ökar speciellt i de mest urbana områ-
dena det vill säga centrala delar av storstadsområdena (Ogden och Hall 2003 s.97). Även 
Lundgren visar att andelen enpersonshushåll ökade när med tätortsgraden ökar och är störst i 
storstadsregionernas centrala delar och i ett antal stora städer. De frågor som jag tycker är 
intressant att ställa är om det även med den statistik för Sverige, som nu finns tillgänglig 
(2013) finns ett samband mellan ett områdes tätortsgrad och andel enpersonshushåll i områ-
det eller om sambandet mellan kommuntyper och andel enpersonshushåll är samma och idag 
som i tidigare forskning? 
3. Lundgren kommer fram till slutsatsen att det är de största kommunerna, de som har högst 
tätortsgrad, som har högst andel enpersonshushåll och att detta gäller lika för alla åldersgrup-
per (Lundgren 1989, s. 28-30). En intressant fråga är därför om man kan dra samma slutsats 
närmare trettio år senare? Skiljer sig sambandet mellan tätortsgrad respektive kommuntyp och 
andelen enpersonshushåll åt, för olika åldersgrupper?  
4. Finns det samband mellan andel smålägenheter och andel enpersonshushåll som Lund-
gren kommer fram till för 1985, även 2013 (Lundgren 1989, s. 31).  
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5. Lägenheter med olika upplåtelseformer, det vill säga med hyresrätt, bostadsrätt eller 
äganderätt, kan uppfattas passa små hushåll som ett singelhushåll olika bra. Lägenheter med 
hyresrätt respektive bostadsrätt ligger oftast i sådana lägen och är i en sådan storlek att de kan 
förväntas vara mer intressanta för ett ensamhushåll. Det är därför av intresse att ställa frågan 
om det 2013 finns några samband mellan andelen lägenheter med hyresrätt respektive bo-
stadsrätt och andelen enpersonshushåll? 
6.  Variabler som enligt genomgången i teoriavsnittet har samband med ensamhushåll är 
utbildningsnivå, inkomst och socialgruppstillhörighet. Dessa variabler samvarierar också 
sinns emellan. Av dessa variabler så går det inte att följa upp socialgruppstillhörighet ef-
tersom det inte finns någon aktuell, allmänt tillgänglig statistik som redovisas för socialgrup-
per. Däremot går det att analysera samband mellan andel enpersonshushåll och utbildnings-
nivå respektive inkomst. Frågan är då hur ser sambanden ut mellan inkomstnivå respektive 
utbildningsnivå och andel enpersonshushåll år 2013? 
 7. Inte någon av de vetenskapliga rapporter och artiklar jag har läst har analyserat om det 
finns någon skillnad i andel singelhushåll för personer med olika etnisk bakgrund. Därför av-
ser jag att försöka få svar på frågan om det 2013 finns något samband mellan andel personer 
med utländsk bakgrund och andel enpersonshushåll?  
 
4. METOD 
 
4.1 Tillgång till data och kvalitén hos data  
Tidigare gick det att få fram en bild av befolkningens fördelning på hushåll genom de så kal-
lade folk- och bostadsräkningarna (FoB:ar) som genomfördes 1960-1990. Dessförinnan har 
det gjorts separata folk- respektive bostadsräkningar sedan i slutet av 1800-talet. I folk- och 
bostadsräkningarna samlades information in om befolkningens fördelning på hushåll genom 
att alla, enligt en speciell lag, fyllde i en blankett som bland annat innehöll frågor om bosta-
den och vilka som bodde i bostaden. Efter FoB 90 beslutades det att ersätta insamlingen av 
uppgifter via blankett med en registerlösning. För att lösa detta krävs att folkbokföringen kan 
göras direkt på varje lägenhet och inte bara som tidigare på fastighet. Folkbokföringen på lä-
genhet har dragit ut på tiden och data om hushållssammansättningen i landet finns först från 
2011. Det innebär att det under en lång tid saknats tillförlitliga uppgifter om hushållens sam-
mansättning och fördelning.  
 I skarven mellan de tidigare FoB:arna och den nya registerbaserade hushållsstatistiken 
kan det uppstå problem med att göra studier av utvecklingen över tiden. Det kan vara svårt att 
klara ut om eventuella skillnader mellan äldre statistik från Folk- och Bostadsräkningarna och 
senare hushållsstatistik beror på verkliga skillnader eller är effekter av olika sätt att mäta. Till 
vissa delar kan skillnaderna som finns förklaras med att man faktiskt mäter olika saker. I 
Folk- och Bostadsräkningarna mätte man hushåll utifrån vad den som svarade på frågeformu-
läret ansåg vara deras hushåll. I den nya registerbaserade statistiken mäts vilka som enligt 
folkbokföringen utgör ett hushåll. Det innebär att inte alla som bor i en lägenhet eller småhus 
automatiskt förs till samma bostadshushåll utan enbart de som är gifta eller har gemensamma 
barn eller uppfyller vissa andra kriterier, har ansetts utgöra ett gemensamt bostadshushåll. 
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Övriga som bor i samma lägenhet har förts till gruppen övriga hushåll. Denna förändring av 
definition på grund av förändrad insamling av hushållsuppgifter har emellertid ingen direkt 
påverkan på antalet enpersonshushåll eftersom hushåll som består av endast en person aldrig 
förs till kategorin övriga hushåll.  
  Eftersom den registerbaserade statistiken bygger på att alla anmäler sina flyttningar till 
skatteverket, som är folkbokföringsmyndighet, så blir statistiken fel om det inte görs någon 
flyttanmälan. Detta kan tänkas ha viss påverkan på antalet enpersonshushåll speciellt bland 
ungdomar och de allra äldsta. Det finns en risk att ungdomarna, som flyttar hemifrån för att 
studera eller ta tidsbegränsade jobb på annan ort, väljer att inte anmäla flyttning utan fortsätter 
att vara folkbokförd på föräldrarnas adress. Det är också risk för att äldre som flyttar till nå-
gon form av äldreboende, men under en tid behåller sin tidigare bostad, inte heller anmäler 
flyttningen.  
 Statistiska Centralbyrån har gjort en evalueringsstudie av den registerbaserade hushålls-
statistiken som Sverige har lämnat till den gemensamma europeiska census som genomfördes 
2011. Evalueringsstudien jämför denna statistik från folkbokföringsregistret med statistik 
framtagen med enkäter. Studien visar att de små hushållen är underskattade i den registerbase-
rade hushållsstatistiken medan de stora hushållen är överskattade. Enpersonshushållen är un-
derskattade med 10,3 % (SCB 2014, s. 8). Underskattning av enpersonshushållen när in-
samlingen görs med hjälp av register istället för med enkäter kan uppskattas förklara större 
delen av den skillnad som är mellan FoB 90 och hushållsstatistiken för 2013. En mycket liten 
del av skillnaden förklaras av verkliga förändringar i hushållsbildningen. 
 En del uppgifter som refererats ovan och som skulle kunna vara av intresse att följa upp, 
har hämtats från äldre levnadsnivåundersökningar och från SCB:s Undersökningar av lev-
nadsförhållanden (ULF-undersökningar).  ULF-undersökningarna görs på ett urval av befolk-
ningen och uppgifterna är ofta svåra att följa upp med senare data eftersom denna typ av 
undersökningar ser olika ut från gång till gång. Exempelvis finns inga data i statistikdatabasen 
från ULF-undersökningarna 2008-2009 respektive 2012-2013 om enpersonshushåll. Därför 
har statistik från dessa källor använts i uppsatsen i mycket begränsad omfattning.  
 För att göra internationella jämförelser har statistik från EU:s kontor för jämförande sta-
tistik, Eurostat använts. Alla EU länder uppmanades år 2011 att genomföra en census kring 
boende och arbetsliv. De flesta länder har genomfört det genom att samla in uppgifter i form 
av en frågeblankett som distribuerats till hela befolkningen. Sverige och ytterligare några län-
der har istället använt registerbaserade hushållsuppgifter. Kvalitén på statistiken från de olika 
europeiska länderna kommer att diskuteras i senare avsnitt. 
 För att kunna göra jämförelser över tid är det viktigt att hålla reda på de förändringar som 
gjorts i kommunindelningen i Sverige. De stora förändringarna gjordes i samband med kom-
munsammanslagningarna under perioden 1967-1974 då antalet kommuner i Sverige reducera-
des kraftigt. Därefter har det endast gjorts mindre justeringar, främst genom att nya kommu-
ner brutits ut ur tidigare större kommuner. De ändringar som gjorts i olika kommuners läns-
tillhörighet och som inneburit att kommunerna fått förändrade sifferbeteckningar har inte på-
verkat möjligheterna att följa utvecklingen.  
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4.2 Analysmetoder 
I uppsatsen ska göras analyser av sambanden mellan andel enpersonshushåll och ett antal 
andra variabler. Analyserna görs bäst med hjälp av en multivariat regressionsmodell. Analys-
modellen ger möjlighet att samtidigt analysera flera oberoende variablers samverkan med en 
beroende variabel, i detta fall kommunernas andel enpersonshushåll. Gjordes istället ana-
lyserna genom upprepade bivariata regressionsanalyser där vi söker sambandet mellan en av 
de oberoende variablerna och den beroende variabel, åt gången riskerar vi att dra felaktiga 
slutsatser som bygger inte bara på sambanden med den undersökta oberoende variabeln utan 
indirekt även med andra oberoende variablerna (Edling och Hedström, 2003 s. 96). Resultatet 
av en multivariat regressionsanalys redovisar hur korrelationen ser ut mellan alla variabler. 
Som resultat redovisas även ett värde för i hur hög grad de oberoende variablerna tillsammans 
kan förklara variationer hos den beroende variabeln samt med vilken signifikans. Det går 
också att utläsa hur stor förändring man kan förväntas få i den beroende variabeln om vi för-
ändrar den oberoende variabeln med en viss enhet. Den beroende variabeln i vår analys är 
andel enpersonshushåll i Sveriges kommuner. Det är emellertid viktigt att vara medveten om 
att resultatet inte säger något om kausaliteten i sambanden det vill säga vad som beror på vad. 
 För vissa kompletterande analyser av sambanden mellan andel enpersonshushåll och 
andra variabler har använts den gruppering som Sveriges Kommuner och Landsting, (SKL) 
har tagit fram. Grupperingen är gjord med hjälp av clusteranalys så att kommuner med så 
mycket gemensamma drag som möjligt har sammanförts i en gemensam grupp. SKL har suc-
cessivt utvecklat denna gruppering och jag har använt mig av deras senaste version från 2011. 
I den finns totalt tio kommuntyper. När man följer utvecklingen över en längre tid är det vik-
tigt att vara medveten om att kommunerna kan, om de jämförs efter en lite längre tidsperiod, 
hunnit ändra karaktär från att exempelvis ha varit en pendlingskommun till att bli en förorts-
kommun i takt med att ett storstadsområde utvecklats och blir allt större. Jag har dock gjort 
bedömningen att under den period jag gör jämförelser, 1975-2013, så är dessa förändringar 
försumbara.  
 I avsnitt 2 om forskning och teorier refereras till analyser som Nils-Gunnar Lundgren 
gjort av ensamboendets utveckling i olika kommuntyper (Lundgren 1989, s 27). Analyserna 
bygger på en föregångare till SKL:s gruppering i kommuntyper som gjorts av Per Holm och 
Arne Fredlund (R23:1984 BFR). Genom att SKL:s gruppering är en vidareutveckling av 
Holm och Fredlunds gruppering och har liknande teoretisk bakgrund är grupperna delvis 
samma. Därför har det varit möjligt att översiktligt jämföra Lundgrens resultat från 1985 med 
resultatet av de analyser jag gjort med stöd av SKL:s kommuntyper från år 2011 
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5. RESULTAT AV GJORDA ANALYSER 
 
5.1 Enpersonshushålls utveckling historiskt 
Antal enpersonshushåll och dess andel av alla hushåll har ökat successivt under lång tid. Upp-
gifter om antal hushåll och de olika hushållsstorlekarnas andel av alla hushåll finns ända se-
dan år 18604. En grov bild av utvecklingen visar att andelen enpersonshushåll har ökat bort-
sett från mellankrigsåren även om det är varierande kvalitet på underlaget och definitionerna 
har ändrats något under tiden (SCB, 1967, s 84-85). 
 

 
 
Figur 1. Andel enpersonshushåll av alla hushåll i riket  
Källa: Folk- och Bostadsräkningarna 1960 till 1990 samt SCB:s statistikdatabas för 2013. 
 
Utvecklingen bröts, till synes, delvis med de uppgifter som finns från den registerbaserade 
hushållsräkningen 2013. Även om antalet enpersonshushåll ökade så visar den tillgängliga 
statistiken att dess andel av alla hushåll minskade. Att antalet ökade samtidigt som andelen 
minskade förklaras av att den totala befolkningen ökade under perioden. Med stöd av det re-
sonemang som har redovisats i avsnitt 4 om metoder och kvalitén på data kan konstaterats att 
till allra största delen kan nedgången förklaras med skillnader i mätmetoderna.  
 
5.2 Utvecklingen för enpersonshushåll fördelat på ålder 
När man analyserar enpersonshushållen och deras utveckling är det viktigt att inse att de 
egentligen består av tre sinsemellan ganska olika typer av hushåll, unga, medelålders respek-
tive äldre hushåll. Dessa olika hushållstyper skiljer sig ofta åt vad gäller varför de bor ensam 
och förutsättningarna för sitt boende. Till vissa delar måste därför var och en av dessa grupper 
studeras för sig. 

                                                
4 Historiska jämförelser av hushållsutvecklingen försvåras av att definitionen av hushåll har förändrat. Fram till 
1945 utgick statistiken från vad som var ett kosthushåll. Därefter infördes istället begreppet bostadshushåll. 
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 Den största gruppen bland enpersonshushållen 2013 är de äldsta singelhushållen, de som 
är 65 år och uppåt och som utgör 41 % av alla enpersonshushåll. Den grupp som det oftast 
talas minst om när vi talar om singelhushåll, det vill säga de medelålders enpersonshushållen, 
35-64 år, är bara något mindre 37 %. De yngsta, 15-34 år, utgör 23 % av alla enpersonshus-
håll. (SCB:s databas, tabelluttag BE0101BF) 
 Utvecklingen för enpersonshushåll fördelade på ett-årsklasser visas i figuren nedan.  
 

 
 
Figur 2. Utvecklingen för enpersonshushåll fördelade på 1-årsklasser, 1975, 1990 och 2013.  
Källa: Folk- och Bostadsräkningarna 1975 och 1990 samt SCB:s statistikdatabas för  2013. 
 
Den viktigaste iakttagelsen som kan göras är att kurvornas former är mycket snarlika 
varandra. En relativt hög andel i de yngsta åldrarna och framförallt bland de äldsta. Andel 
enpersonshushåll är högre 1990 än 2013 för i stort sett alla åldrar men enligt SCB:s evalue-
ringsstudie är enpersonshushållen underskattade med drygt 10 % (SCB 2014, s. 8). Studien 
ger dock inget svar på om hur stor underskattningen är i olika åldrarna. Det är dock rimligt att 
tro att kurvan för 2013 till stora delar skulle skjutas uppåt vilket skulle innebära att andelen 
enpersonshushåll i åldrarna 35 till 64 för 2013 snarast skulle ligga något över andelen för 
samma åldersgrupp 1990, om uppgifterna 2013 också inhämtats med en enkät. Andelen 1975 
är lägre än andelarna 1990 för alla åldrar.  
 
5.3 Andel enpersonshushåll i landets kommuner 
På karta 1 nedan redovisas andelen enpersonshushåll av alla hushåll per kommun, 2013. Ju 
högre andelen enpersonshushåll är ju mörkare är kulören. Kartan visar att andelen är hög i de 
centrala storstadskommunerna samt i kommuner med minskande befolkning i delar av Bergs-
lagen och inre Norrland. Lägst är andelarna i kommuner runt de centrala storstadskommuner-
na och västra delarna av Sverige. Vi kan också konstateras att kommunerna i södra delarna av 
Sverige generellt har lägre andelar ensamhushåll än i de norra delarna. 
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Karta 1. Andel hushåll som består av ensamstående utan barn, av alla hushåll per kommun, 2013 
Källa: SCB:s webbdatabas, hushållsstatistik 2013 
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För att underlätta och förbättra analysen av skillnader i hushållsbildningen i kommunerna har 
även gjorts studier med hjälp av SKL:s 10 kommuntyper. Det har inte varit möjligt att få fram 
andel enpersonshushåll för de olika kommuntyperna. Därför har i detta fall istället använts 
andel ensamstående utan barn. Antalet ensamstående utan barn överensstämmer på riksnivå 
med antalet enpersonshushåll. 
 

 
 
Figur 3. Andel ensamstående personer för olika kommuntyper 
Källa: SCB:s Statistikdatabas hushållsstatistiken,  
 
De kommuntyper som har störst andel enpersonshushåll är gruppen med de tre storstadskom-
munerna, glesbygdskommuner samt kommuner i glest befolkad region. Även gruppen större 
städer förutom de tre storstadskommunerna har också en ganska hög andel. De kommuntyper 
som har lägst andel är förortskommuner till våra storstadskommuner och till våra större stä-
der.  
 Om jämförelsen mellan andel ensamstående hushåll och kommuntyp istället görs för 
olika åldersgrupper visar det sig att skillnaderna mellan de olika åldersgrupperna inte är så 
stora. För alla gäller att den största andelen finns i våra storstäder och minst andel i förorts-
kommuner till storstäder och större kommuner. För den yngsta gruppen, 15-34 år, är andelen i 
större städer nästan lika stor som i storstadskommunerna. För gruppen 35-64 år är andelen i 
glest befolkade regioner den näst största tät följd av gruppen glesbygdskommuner, medan de 
för dem som är 65 år och över är glesbygdskommuner som är näst störst. Relativt sätt är skill-
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naderna mellan de kommuntyper som har de största respektive minsta andelarna för de olika 
kommundelarna, störst för den yngsta åldersgruppen och minst för den äldsta. 
 
5.4  Sverige och andra demografiska transitionen  
 Genom att analysera de olika variabler som enligt redovisad forskning ansetts utmärkande 
för den andra demografiska transitionen har vi fått en bild av hur Sverige ligger till i denna 
utveckling. Det är också av speciellt intresse att se om det finns en tendens till att förändring-
arna i de aktuella variablerna för Sverige stannar av. Det skulle då kunna vara ett stöd för tan-
ken som Fokkema och Liefbroer för fram (2008 s. 1412) att det kan uppstå ett nytt jäm-
viktsläge.  
 De variabler som använts är sådana som omnämnts i den tidigare refererade forskningen 
och som det varit möjlighet att få fram statistik om i Eurostats webbdatabas. Kvalitén hos data 
kommer att diskuterats i avsnitt 6. Min allmänna bedömning är dock att kvalitén är tillräcklig 
för att dra de övergripande slutsatser om vad som händer med den andra demografiska tran-
sitionen som jag är ute efter. 
 
5.4.1 Medellivslängd  
Sverige har generellt en relativt hög medellivslängd. Bland männen i Europa låg Sverige år 
2012 på tredje plats, med 79,9 år, efter Island med 81,6 år och Schweiz 80,6 år. Det är dock 
inte så stora skillnader mellan många av de europeiska länderna. Mellan de drygt 20 länder 
som har högst medellivslängd för män skiljer bara drygt fyra år medan det finns länder, främst 
i östra Europa, som har en medellivslängd som är 10 år lägre eller mer, än Island som hade 
den högsta. 
 För kvinnorna är det ett flertal länder som hade högre medellivslängd än Sveriges 83,6 år, 
2012. De med högsta medellivslängden är bland annat Spanien, med 85,5, samt Frankrike, 
Schweiz och Italien. Precis som för männen är skillnaden mellan de närmare 20 länder som 
har högst medellivslängd ganska liten, mindre än tre år. Sedan finns det ett antal länder i syd-
östra delen av Europa som har närmare 10 års lägre livslängd än de med den högsta. 
 Jämför man utvecklingen i de olika länderna under perioden 2001-2012 så är Sverige bland 
de länder som ökat minst, med 2,3 år för männen och 1,4 år för kvinnorna. Det innebär att 
männens medellivslängd närmar sig kvinnorna och Sverige är det land näst efter Island som 
hade den minsta differensen mellan könen 2012. 
 
5.4.2 Ungas flytt från föräldrahemmet 
 De nordiska länderna hade, 2013, de lägsta andelarna av unga i åldern 18-34 år som bor 
kvar i föräldrahemmet. Allra lägst andel hade Danmark, där 15,8 % av ungdomarna bor kvar 
hemma. Sveriges andel var 23,9 %. Även Norge och Finland hade lägre andel än Sverige. 
Högst andel med unga som bor kvar hemma hade länder som Slovakien med 74 % samt Kroa-
tien och Italien. Jämför man andel unga som bodde kvar i föräldrahemmet 2008 (äldsta siffran 
som finns i Eurostats webbdatbas) med 2013 är förändringarna mycket små för Sverige och 
övriga nordiska länder. Däremot finns det både länder som haft kraftig ökning men också såd-
ana som haft kraftig minskning.  
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5.4.3 Antal födda barn per kvinna 
Högst genomsnittligt antal barn per kvinna hade 2012 Turkiet med 2,09 barn/kvinna medan 
Island har 2,04 och Irland 2,01barn/kvinna. Det innebär att det enbart är Turkiet som kommer 
i närheten av ett barnafödande på 2,1 barn/kvinna, som ses som en tumregel för vad som 
krävs för att befolkningen ska reproducera sig. Alla de nordiska länderna har ett relativt högt 
genomsnittligt antal barn per kvinna. För Sverige är det 1,91 barn/kvinna. Lägst antal, bland 
länderna i Eurostats databas för 2012, hade länder i södra och östra Europa bland annat Spa-
nien, Polen och Portugal med runt 1,3 barn/kvinna. Mellan åren 2003 och 2012 hade index 
ökat mest i några länder i Östeuropa och därefter kommer Storbritannien och Sverige. 
 Det genomsnittliga antalet barn per kvinna för Sverige, har under perioden 1970-2013 gått 
i vågor mellan 1,5 och 2,1 barn/kvinna. Se figur nedan. Det finns ingen tydlig tendens till 
långsiktig ökning eller minskning. 
 

 
 
Figur 4. Genomsnittligt antal barn per kvinna 1970-2013, riket. 
Källa: SCB:s databas tabell BE0701AA 
 
5.4.4 Barn födda utanför äktenskapet 
Sverige hade år 2011 en relativt hög andel barn födda utanför äktenskapet, 54,3 %. Det är 
dock 6 länder som hade högre andel. Högst andel har Island med 65 % utanför äktenskapet. 
Andra länder med hög andel är bland annat Estland, Slovenien och Bulgarien. År 2003 hade 
Sverige den tredje högsta andelen, 56 %, bara Island och Bulgarien hade högre. Det är bara 
Sverige och Litauern som har sänkt sin andel mellan 2003 och 2011.  
 
5.4.5 Andel enpersonshushåll 
Singelhushållens andel av alla hushåll var 2011 högst i länder i norra och västra Europa. Allra 
störst andel hade Finland med 41 % följt av Estland och Norge med 39,9 respektive 39,6 %. 
Sverige hade den nionde största andelen med 36,25 %. Övriga länder med en större andel än 
Sverige var Danmark, Tyskland, Schweiz, Nederländerna och Österrike. 
                                                
5 Andelen enpersonshushåll för Sverige i SCB:s och Eurostats statistik skiljer sig. Detta beror på att i Eurostats 
statistik räknas inte studentboenden och boenden för äldre in bland hushållen. 
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 År 1991 som det också finns statistik från för ett flertal europeiska länder hade Sverige 
den överlägset största andelen enpersonshushåll med 39,9 %. Då hade Danmark den näst 
största andelen med 34,4 % följt av Norge och Tyskland.  
 För Sveriges del har andelen enpersonshushåll av samtliga hushåll enligt den officiella 
svenska statistiken minskat från 39,6 % i FoB 90 till 37,7 % i 2011 års statistik. Statistiken 
från 1990 och 2011 tagits fram på olika sätt och att det ger en systematisk skillnad som har 
diskuterats i tidigare avsnitt. Till största delen förklaras skillnaden av skilda mätmetoder. 
 
5.5 Samband mellan andel enpersonshushåll och andra variabler 
Som en del av analysen av sambanden mellan andelen enpersonshushåll och ett antal andra 
variabler har statistiska uppgifter för landets alla kommuner analyserats med hjälp av en mul-
tivariat regressionsmodell. De variabler som har prövats som oberoende variabler är ålder och 
kön, utländsk bakgrund, tätortsgrad, andel smålägenheter, andel hyresrätt respektive bostads-
rätt samt inkomst och utbildning.  
 I analysen får de olika oberoende variablerna gemensamt ett mycket högt förklarings-
värde för variationer hos den beroende variabeln, andel enpersonshushåll (värdet ”adjusted R 
square” är 0,967) och signifikansen är hög (p-värde 0,000). Korrelationskoefficienten redovi-
sas i tabell i bilaga. 
 Analysen visar att det finns ett mycket tydligt negativt samband mellan åldersgruppen 35-
64 år och andel enpersonshushåll. Många i yrkesverksam ålder innebär låg andel enperson-
shushåll. Detta tydliga samband gäller för såväl män som kvinnor (korrelationskoefficienten -
0,710 respektive -0,815). Däremot är sambandet det motsatta för den äldsta åldergruppen, 
män och kvinnor 75 år eller äldre, det vill säga positivt, (0,512 respektive 0,648), vilket 
innebär att ju fler i den äldsta åldersgruppen desto fler enpersonshushåll. För båda dessa sam-
band är, som framgår av korrelationskoefficienterna, något starkare för kvinnorna än för män-
nen. För övriga åldersgrupper, den yngre 15-34 år och gruppen 65-74 år, är sambanden posi-
tivt men svagt (mellan -0,150 och +0,155).  
 Det finns inget samband mellan andel ensamhushåll och andel med utländsk bakgrund för 
såväl män som kvinnor (-0,001 resp -0,006). Det är alltså varken fler eller färre enpersons-
hushåll i områden med högre andel med utländsk bakgrund.  

För variablerna inkomst och utbildning visar analyserna att det finns ett samband med 
andel som lever ensamma. För både män och kvinnor är korrelation negativ mellan variabeln 
bruttolön och ensamhushåll. (-0,566 respektive -0,540). På samma sätt är det ett negativt 
samband mellan andel med eftergymnasial utbildning tre år eller mer och andel enpersons-
hushåll (-0,268 respektive -0,316). Det innebär att ju fler som har hög bruttolön eller hög ut-
bildningsnivå, ju lägre är andelen ensamhushåll. Korrelationen är starkare för variabeln brut-
tolön än för högre utbildning och sambandet mellan högre utbildning och lägre andel singel-
hushåll är starkare för kvinnor än för män. 
 I regressionsanalysen finns också tätortsgrad med som en oberoende variabel. Tätortsgrad 
anger andelen av kommunens befolkning som bor i tätort. Tätortsgraden för Sveriges 290 
kommuner varierar mellan 31 och 100 %. Sambandet mellan tätortsgrad och andel enpersons-
hushåll är emellertid negativt och svagt (-0,148). Det lilla samband som finns innebär att om 
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det är fler som bor i tätort så är det färre som lever som ensamhushåll. Eftersom det emellertid 
visat sig i Ogden och Halls tidigare forskning om Frankrike, att det inte bara är de centrala 
delarna av storstäder med en hög tätortsgrad utan som har stor andel ensamhushåll utan det 
har även glest befolkade landsbygdsområden (Ogden och Hall 2003 s.97) så kanske samban-
det mellan tätortsgrad och andel enpersonshushåll inte beskrivs bäst med en rät linje utan sna-
rare som en kurva som följer en andragradsekvation. Därför har jag i den multivariata regress-
ionen tagit med tätortsgraden i kvadrat (tätortsgrad2) för att pröva om denna variabel visar en 
tydligare korrelation med andel enpersonshushåll. Skillnaden blev dock marginell (-0,153 
istället för -0,148). 
 Det finns ett tydligt positivt samband mellan andel enpersonshushåll och andel smålägen-
heter respektive andel hyresrätter (0,478 respektive 0,544). Sambandet mellan ensamhushåll 
och andel bostadsrätter är däremot närmast obefintligt (0,013). De innebär att med mycket 
smålägenheter och hyresrätter så ökar andelen singelhushåll. Däremot ger många bostadsrätts-
lägenheter inte någon ökad andel singelhushåll.  
 
 
6. SAMMANFATTANDE DISKUSSION MED SLUTSATSER 
 
Min ursprungliga avsikt med uppsatsen var att enbart analysera hushållsutvecklingen i Sve-
rige och speciellt då utvecklingen för enpersonshushållen. I mina sökningar efter relevant 
svensk och internationell forskning stötte jag på teorin om den andra demografiska transition-
en och hur denna teori påverkar hushållsbildningen. Andra demografiska transitionen var nå-
got jag aldrig kommit i kontakt med som kommunal planerare men jag insåg direkt att den är 
intressant eftersom teorin tar upp hur våra livsmönster påverkas inte bara av demografiska 
förändringar utan även av nya värderingar och synsätt. Nya livsmönster uppstår när vi succes-
sivt lämnar det samhälle som främst präglats av industrialisering och fokusering på ekono-
misk trygghet och materiella behov (exempelvis tak över huvudet och mat) och går in i det 
postindustriella samhället med där icke-materiella behov och självförverkligande blir viktigt. 
Det är i detta sammanhang som utvecklingen av hushållsstrukturen ska ses.  
 När jag ska redovisa mina slutsatser är det därför naturligt att börja med att resonera kring 
den andra demografiska transitionen. Därefter går jag in på vilka slutsatser som är möjliga att 
dra av mina analyser av enpersonshushållen och dess samband med andra variabler som be-
skriver samhällsförhållanden. 
 
6.1 Slutsatser om andra demografiska transitionen 
Vilka slutsatser kan dras om hur Sverige ligger till i den andra demografiska transitionen? Har 
utvecklingen för de för SDT utmärkande variablerna fortsatt eller har den bromsats upp?  
  En första slutsats är att Sverige, precis som övriga nordiska länder, ger ganska tydligt 
utslag för de variabler som förknippas med den andra demografiska transitionen såsom hög 
medellivslängd, tidig flytt från föräldrahemmet, antal födda barn per kvinna ligger under vad 
som krävs för reproduktion, hög andel barn som föds utom äktenskapet samt låg genomsnitt-
lig hushållsstorlek och hög andel enpersonshushåll. Slutsatsen är därför att om man kan säga 
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att det finns en andra demografisk transition så har den påverkat utvecklingen i Sverige och 
den har pågått ganska länge. Bilden av övriga länder i Europa är däremot ganska splittrad 
bortsett från länderna i Västeuropa, såsom Storbritannien, Tyskland och Frankrike, som har en 
liknande men något senare utveckling än de nordiska länderna. För övriga delar av Europa är 
det svårt att se något mönster. För några variabler hamnar vissa länder högt medan samma 
länder hamnar lågt för andra. Det kan finnas tre typer av förklaringar till att det ser så olika ut: 
 

1. Att bristen på ett tydligt mönster är ett tecken på att teorin om en andra demografisk 
transition inte håller. Finns det en enda utveckling som kan förväntas sprida sig globalt 
eller är vårt historiska, religiösa, kulturella och sociala arv så olika att det inte går att 
föra samman dem i en enda gemensam teori?  

2. De variabler som det har varit möjligt för mig att studera är inte de rätta för att identi-
fiera var i en utveckling av den andra demografiska transitionen som olika länder be-
finner sig.  

3. Kvalitén på statistiken är inte tillräckligt tillförlitlig. 
 
Min egen slutsats kring andra demografiska transitionen är att den ger en mycket viktig och 
intressant bild av vad som händer när utvecklingen i samhället går in i ett postindustriellt 
skede. Men jag kan också känna ett visst stöd för en del av den kritik som riktats mot SDT. 
Det gäller speciellt den som säger att den demografiska utvecklingen alltid kommer skilja sig 
åt mellan länder i olika delar av Europa och världen. Detta på grund av historiska, religiösa, 
kulturella och sociala skillnader. Därför kommer det att vara svårt att fånga det i en teori som 
kan mätas med ett antal enkla variabler. Frågan om SDT trots detta ska anses vara en all-
mängiltig teori, anser jag inte att jag är kompetent att svara på utan överlämnar det till andra 
att bedöma.  
 Av de två andra tänkbara förklaringarna till det lite spretiga mönstret för hur långt Euro-
pas länder har kommit i den andra demografiska transitionen tror jag att kvalitén på statistiken 
kan ha störst påverkan på resultatet av min analys. Även om jag utgår från att Eurostat, i vars 
webbdatabas jag har hämtat statistiken, har arbetat ambitiöst med att säkerställa kvalitéten så 
har det säkert inte varit lätt att lyckas fullt ut. Uppgifterna har samlats in på olika sätt, i några 
länder genom enkäter och i andra med hjälp av registerlösningar. Vissa länder, som använt sig 
av frågeformulär, har enbart gjort urvalsundersökningar. Man kan se att en del länder får 
plötsliga språng i sin statistik över tid som knappast enbart kan bero på kraftiga förändringar i 
samhället. Troligtvis blir dock statistiken allt bättre med tiden och eftersom de jämförelser 
som jag använt mig av i min analys endast bygger på de allra senaste årens uppgifter tror jag 
att den påverkan som kvalitén på statistiken har är relativt marginell. Jag tror inte heller att 
resultatet av analysen skulle sett annorlunda ut om jag kunnat komma åt några ytterligare va-
riabler, eftersom de jag fått fram tillsammans täcker de flesta företeelser i samhället som för-
knippas med andra demografiska transitionen. 
 Den andra frågan i avsnitt 3.1 kring andra demografiska transitionen var om det finns 
några tecken i utvecklingen för Sverige som visar att vi är på väg att bryta den ganska kraft-
fulla demografiska förändring som pågått under de senaste dryga 50 åren. I resultatavsnittet 
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redovisas hur utvecklingen för de variabler som är utmärkande för den demografiska tran-
sitionen har utvecklats för Sverige under de senaste 10-25 åren. Tidsintervallet som studerats 
har varit olika långt beroende på vilken statistik som funnits tillgänglig. Av de variabler som 
varit möjliga att följa så är genomsnittligt antal födda barn per kvinna och ungas flytt från 
föräldrahemmet i stort oförändrade under senare tid. Medellivslängden i Sverige, som till 
stora delar är påverkad av medicinska framsteg, har fortsatt att öka något från en redan från 
början hög nivå, men ökningen är mindre än i de flesta andra länderna. Andel barn födda ut-
anför äktenskapet har liksom andel enpersonshushåll minskat något.  Slutsatsen av detta är att 
utvecklingen, i den riktning som anges i den andra demografiska transitionen, har stannat av 
på en, i relation till andra länder i Europa, hög nivå. Det skulle kunna vara tecken på ett nytt, 
mer permanent, jämviktsläge för utvecklingen och ge stöd för Fokkema och Liefbroers tanke 
på att ett nytt jämviktsläge kan komma att etableras (Fokkema och Liefbroer, 2008 s. 1412). 
Om det verkligen är så eller om det finns andra förklaringar till uppbromsningen får framtiden 
utvisa. 
 
6.2 Slutsatser om samband mellan enpersonshushåll och andra variabler 
Sambanden mellan ensamboende och ålder är speciellt intressant eftersom ensamboendet i 
olika skeden av livet, som tidigare sagts, kan antas ha olika orsaker. Analyserna visar att det 
finns ett mycket tydligt samband mellan befolkningens åldersfördelning och andelen enper-
sonshushåll vilket också är svaret på den första frågeställningen som formulerades tidigare.  
Åldersgruppen 35-64 år, befinner sig i det som brukar kallas den yrkesverksamma åldern. Det 
är också den åldersgrupp som mest präglas av ett familjeliv. För denna åldersgrupp är också 
andelen som är singelhushåll som lägst vilket framgår av figur 2. Det förklarar varför sam-
bandet mellan storleken på denna åldersgrupp och andel ensamhushåll är mycket starkt nega-
tivt.   
 Sambandet mellan andelen som tillhör den äldsta åldersgruppen, de som är 75 år och mer, 
och andel enpersonshushåll är också starkt men positivt. För denna åldersgrupp är generellt 
andelen som bor ensamma hög och för de allra äldsta till och med mycket hög. Det gör att så 
fort det finns många 75 år eller äldre så blir också många ensamboende i kommunen. Av figur 
2 framgår emellertid att andelen ensamboende i den äldsta åldersgruppen är lite lägre 2013 än 
den vad den var 1975 och 1990. Det gäller åtminstone fram till åldern cirka 85 år. Även om 
det till en viss del kan förklaras med skillnaderna i hur statistiken tagits fram, som diskuterats 
i tidigare avsnitt, så är det rimligt att tror att en viktig förklaringen till den lägre andelen för 
denna grupp är minskad skillnad i medellivslängd mellan män och kvinnor. När männens me-
dellivslängd närmar sig kvinnornas så ökar sannolikheten att man och kvinna i ett parförhål-
lande får leva längre tillsammans och får en kortare tid som ensamboende. Tyvärr har jag, på 
grund av att jag saknat statistikuppgifter, inte haft möjlighet att följa upp den tänkbara förkla-
ringen som angavs i artikeln i Hyresgästföreningen tidning, om att det skulle finnas något 
samband mellan andel ensamboende kvinnor och hur många kvinnor som varit gifta eller 
sambo någon gång under sitt liv. 
 Sambanden mellan de övriga åldersgrupperna och ensamboende är betydligt svagare. Vad 
beror då detta på? Åldersgruppsindelningen har gjorts för att försöka så bra som möjligt sam-
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manfalla med de olika skedena i livet. I verkligheten är det dock ganska långa övergångspe-
rioder mellan de olika skedena i livet där några redan har lämnat ett skede och gått in i ett nytt 
medan andra fortfarande är kvar i ett tidigare skede. Därför tror jag att om jag exempelvis 
istället satt gränserna mellan åldersgrupperna så att de yngre hushållen endast är de som är 
mellan 20 och 30 år så skulle sambandet bli betydligt starkare.  
 Den multivariata regressionsanalysen visar endast på ett mycket svagt, negativt samband 
mellan tätortsgrad och andel enpersonshushåll. Inte heller försöket med att testa om samban-
det mellan variabeln tätortsgrad och andel enpersonshushåll inte är linjärt utan snarare följer 
en kurva i form av en andragradsekvation, visar på någon större korrelation. Om vi däremot 
analyserar hur olika kommuntyper samvarierar med andel ensamhushåll som redovisas i figur 
3 så kan vi identifiera vissa samband. Störst andel enpersonshushåll har de tre storstadskom-
munerna. Även större städer förutom de tre storstadskommunerna har också en hög andel. 
Alla dessa har en hög tätortsgrad. Men en hög andel enpersonshushåll har också glesbygds-
kommuner samt kommuner i glest befolkad region. Dessa kommuntyper har en väsentligt 
lägre tätortsgrad än storstäderna och de större städerna. Speciellt gäller det glesbygdskommu-
nerna. De kommuntyper som har lägst andel är förortskommuner till våra storstadskommuner 
och till våra större städer med ganska hög tätortsgrad. Särskilt förortskommuner till storstä-
derna har hög tätortsgrad. Därmed är svaret på den andra frågan, som jag redovisat i tidigare 
avsnitt, att variabeln tätortsgrad har mycket lite samband med andel enpersonshushåll. Däre-
mot är slutsatsen att det till stora delar är samma kommuntyper som har störst andel ensam-
hushåll 2013, som de som Lundgren och även Ogden och Hall kommit fram till. Det som bli-
vit tydligare jämfört med Lundgrens studier för 1985 är att det förutom storstäderna även är 
olika glesbygdskommuner som har stor andel singelhushåll (Lundgren 1989, s. 30) (Ogden 
och Hall, 2004, s. 97). 
 Den tredje frågan gäller om det blir skillnader i sambandet mellan tätortsgrad eller kom-
muntyp å ena sidan och andel ensamstående å andra, om man studerar olika åldersgrupper var 
för sig.  Svaret är att även om andelen ensamstående bryts ner på olika åldersgrupper så är det 
i huvudsak samma kommuntyper som har störst respektive minst andel som för den totala 
andelen ensamstående. Tätortsgraden har jag inte analyserat utifrån olika åldersgrupper ef-
tersom den visade ett så svagt samband i den multivariata regressionsanalysen.  
 Svaret på de min fjärde och femte fråga bland frågeställningarna, är att det finns ett starkt 
samband mellan andel smålägenheter och andel enpersonshushåll. På samma sätt är samban-
det starkt mellan andel bostäder med hyresrätt och andel ensamhushåll starkt. Däremot finns 
det mycket lite samband mellan andel bostadsrätt och andel singelhushåll. Möjligen kan det 
svaga sambandet bero på att i glesbygdskommuner, där vi tidigare konstaterat att andel en-
samhushåll är hög, saknas ofta helt bostadsrättslägenheter eller så finns det bara några få. 
 Här kan man ställa sig frågan vad som styr vad? Är det så att det finns fler singelhushåll i 
kommuner som har fler lägenheter som är lämpliga för dem som bor ensamma eller är det så 
att det är ett tecken på att på att i andra kommuner finns det ett större otillfredsställt behov av 
lägenheter för ensamboende. Innebär det att ungdomar inte kan flytta hemifrån eller att par 
som önskar att separera inte får möjligheter att göra det. Svaret går inte att få fram ur det 
material som jag har analyserat men min egen uppfattning att det är lite av båda delar. Det är 
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inte en slump att det finns många smålägenheter i vissa kommuner. Det är säkert ett resultat 
av en insikt om hur bostadsefterfrågan ser ut. Men det finns säkert ett stort underskott av 
lämpliga lägenheter i ett antal kommuner med låg andel enpersonshushåll. Speciellt i kommu-
ner med stor andel småhus och större lägenheter runt större städer, där det är svårt för ungdo-
mar som vill bo kvar att finna en bostad. Men också för par som separerar och äldre som vill 
flytta från en villa eller en för stor lägenhet utan att bryta upp från det område där de kanske 
bott länge. 
 Med högre bruttolön så minskar andel enpersonshushåll för såväl kvinnor som män. På 
samma sätt minskar andel enpersonshushåll med ökad utbildningsnivå. Det sambandet är 
dock inte lika starkt som för högre bruttolön. Detta är svaret på min sjätte fråga. Detta stäm-
mer till stora delar med Lundgrens slutsatser men däremot stämmer det inte med Ogden och 
Hall:s slutsatser från Frankrike (Lundgren 1989, s. 30-31) (Ogden och Hall, 2004, s. 95). Om 
vi utgår från att tjänstemän har högre utbildning än arbetare så stämmer det även med slutsat-
ser som dras i SCB:s studier av levnadsförhållandena 1975- 1985. Där har man kommit fram 
till att ensamboendet är en tredjedel högre bland arbetare än bland tjänstemän (SCB 1987, s. 
181).  
 I SCB:s studie från 1987 konstaterar man att det är färre män i socialgrupp I som är sing-
elhushåll än i lägre socialgrupper. Den teorin man har för detta är att kvinnor föredrar män 
med utbildning och god ekonomi när de väljer partner. SCB såg vid den tiden inte samma 
mönster för männens val av partner (SCB, 1987 s.193). Lundgren tyckte sig också kunna dra 
slutsatsen att högre inkomster och större andel långtidsutbildade bland kvinnor i motsats till 
männen, snarare höjer ensamboendet. Han menade att det skulle kunna bero på en konflikt för 
kvinnor mellan utbildning, arbete och karriär å ena sidan och par- och familjebildning å andra 
sidan (Lundgren 1989 s.31). Resultat av mina studier visar tvärt emot att när det gäller sam-
band mellan bruttolön respektive utbildningsnivå å ena sidan och andel ensamhushåll å andra 
sidan, finns 2013 i princip ingen skillnad mellan könen. Förhoppningsvis är detta ett resultat 
av arbetet i samhället med ökad jämställdhet mellan män och kvinnor.  
 Den multivariata regressionsanalysen visar inte på några samband alls mellan utländsk 
bakgrund och andel enpersonshushåll. Definitionen för utländsk bakgrund är enligt SCB att 
det är personer som är utrikes födda, eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar (Defi-
nition i SCB:s databas). Alla som inte är födda i Sverige är utrikesfödda Det innebär att det 
bland dem med utländsk bakgrund finns personer med såväl nordisk, övrig europeisk som 
utomeuropeisk bakgrund. Kanske skulle en uppdelning på från vilken del av världen per-
sonerna har sin bakgrund i, gett ett annorlunda resultat. Det har emellertid inte varit möjligt att 
göra i denna studie. 
 
6.3 Sammanfattning av slutsatser 
Följande slutsatser har kunnat dras ur de analyser som gjorts i uppsatsen:  
 
− Efter att andelen enpersonshushåll ökat under hela efterkrigstiden visar statistiken att an-

delen har minskat mellan 1990 och 2013. Minskningen kan dock till allra största delen 
förklaras med förändrad mätmetoderna. 
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− De kommuntyper som har störst andel enpersonshushåll är de tre storstadskommunerna, 
glesbygdskommuner samt kommuner i glest befolkade regioner. De kommuntyper som 
har lägst andel är förortskommuner till våra storstadskommuner och till våra större städer.  

− Många i yrkesverksam, ålder 35-64 år, i en kommun innebär låg andel enpersonshushåll 
medan många i den äldsta åldersgruppen, 75- år, innebär fler enpersonshushåll 

− Sverige ger precis som övriga nordiska länder, ett tydligt utslag för de variabler som för-
knippas med den andra demografiska transitionen 

− Utvecklingen i Sverige, för de variabler som är karaktäristisk för den andra demografiska 
transitionen, har bromsats upp på en, i relation till andra länder i Europa, hög nivå. Kan i 
framtiden visa sig vara tecken på ett nytt jämviktsläge.  

− För dem som är i åldrarna 65 - 85 år ligger andelen enpersonshushåll, 2013, betydligt 
lägre än 1990, vilket till en del beror på minskad skillnad i medellivslängd mellan män 
och kvinnor.  

− Fler smålägenheter respektive lägenheter med hyresrätt innebär större andel enpersons-
hushåll. 

− Med högre bruttolön minskar andel enpersonshushåll för såväl kvinnor som män. På 
samma sätt minskar andel enpersonshushåll med ökad utbildningsnivå men det sambandet 
är inte lika starkt. 

 
6.3 Frågor att studera vidare 
Kunskapen om hushållens utveckling och kopplingen till förändringar i samhället i övrigt 
behöver förbättras. Denna kunskap är en viktig förutsättning för att förbättra samhällets plane-
ring och för att undvika att hamna i en sådan situation på bostadsmarknaden som vi har just 
nu med stor brist på bostäder inom många områden och dålig kunskap om vad det är för till-
skott som behövs. Nedan redovisas några områden som jag uppfattar som angelägna för vi-
dare studier. 
1. Studierna kring hushållsbildningen behöver fördjupas. Analyserna i denna uppsats har 
gjort med mycket grova data på kommunnivå. Många frågeställningar skulle det gå att få vä-
sentligt bättre belysta genom att göra studier på individnivå eller möjligen för små, homogena 
delområden inom kommunerna. Hushålls- och bostadsstatistik hade, åtminstone när jag bör-
jade arbetet med uppsatsen, ännu inte redovisats på delområden inom kommunerna. 
 2. Hushållsuppgifterna behöver kunna studeras tillsammans med uppgifter om hushållens 
bostadsstandard och lägen för bostaden. Detta för att få en bättre kunskap om vad en stor an-
del singelhushåll innebär för bostadsefterfrågan och för vilka typer av bostäder som behöver 
byggas. 
3. Viktig kunskap går att få fram om man gör longitudinella studier där man på individnivå 
får möjlighet att följa personer för att få kunskap om hur olika individer går in och ut ur olika 
parrelationer och vilket boende man väljer i sådana situationer. 
4. Hushållsbildningen är beroende av både den demografiska utvecklingen och förändringar 
i värderingar som påverkar livsmönstret. Påverkan från demografiska förändringar å ena sidan 
och förändringar i värderingar är inte alls oberoende av varandra. Livslängd är till vissa delar 
beroende av hur hälsosam livsstil man väljer. På samma sätt är beslutet att försöka skaffa barn 
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bland annat beroende av vad man ser att man vill få ut av livet och vad man vill hinna med av 
karriär och upplevelser, innan man bildar familj. Blir det många i en åldersgrupp, såsom ex-
empelvis 40-talisterna, så blir gruppen stark och får andra möjligheter att påverka samhället i 
frågor och värderingar som är viktiga för denna grupp. Förutom att skaffa oss information om 
demografin skulle vi behöva bli mycket bättre på att skaffa oss kunskap om förändringar i 
värderingar och vilka effekter de får på livsmönstret bland olika grupper i samhället. 
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