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Sammanfattning 
I denna uppsats undersöks hur tidpunkten för flytten hemifrån har förändrats mellan kohorterna 

1965 och 1985. Här undersöks framför allt hur åldern vid flytten hemifrån har förändrats över tid 

samt skillnader och förändringar mellan kvinnor och män, ungdomar i olika delar av landet samt 

ungdomar med svensk respektive utländsk bakgrund. 
 
Resultaten visar att åldern vid flytten hemifrån har ökat för kvinnor men minskat för män. Detta 

har lett till att skillnaderna mellan könen har minskat. Förutom att medianåldern vid flytten 

hemifrån har förändrats mellan kohorterna har också mönstret för flytten hemifrån ändrats. En 

allt större andel flyttar i åldrarna kring 20 år, både bland kvinnor och män. Detta är en 

fortsättning på en trend som observerats tidigare och kan vara ett tecken på att ungdomars väg 

mot vuxenlivet blir mer likformig. 
 
Samtidigt visar resultaten att de regionala skillnaderna och skillnader mellan ungdomar med 

olika bakgrund har ökat. Unga kvinnor och män i storstäder och förorter lämnar föräldrahemmet 

senare jämfört med ungdomar i övriga delar av landet. Medianåldern vid flytten hemifrån har 

ökat över tid i storstäder och förortskommuner, både för kvinnor och män. De ökade regionala 

skillnaderna beror främst på att en allt större andel bor kvar hemma i högre åldrar i storstäderna 

och deras förorter. En trolig förklaring till denna utveckling är att det blivit svårare att komma in 

på bostadsmarknaden i dessa områden. 
 
I uppsatsen visas att personer med utländsk bakgrund flyttar hemifrån senare än de med svensk 

bakgrund, men att det är stora skillnader mellan olika ursprungsländer. Ungdomar med nordisk 

bakgrund följer i stort sett samma flyttmönster som ungdomar med svensk bakgrund, medan 

ungdomar med bakgrund från övriga delar av världen flyttar markant senare. Skillnaderna mellan 

personer med svensk och med utländsk bakgrund har också ökat mellan de kohorter som 

undersöks. Det är särskilt personer som är födda i Sverige med båda föräldrar födda utanför 

Norden som lämnar föräldrahemmet allt senare jämfört med ungdomar med svensk bakgrund. 

Detta kan bero på sämre möjligheter att komma in på arbets- och bostadsmarknaden och att fler i 

denna grupp väljer att flytta hemifrån först när de bildar familj. 
 
Sammansättningen av gruppen ungdomar har förändrats på flera sätt mellan de kohorter som 

undersöks i denna uppsats. Exempelvis har andelen ungdomar med utländsk bakgrund ökat och 

en större andel unga har varit med om att deras föräldrar separerat under uppväxten. Resultat av 

en analys där det kontrollerats för region, bakgrund, familjetyp och antal syskon visar att 

skillnaderna i relativ risk att flytta hemifrån mellan olika kohorter endast förändras marginellt 

jämfört med en analys utan kontrollvariabler.  
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Inledning 

Flytten hemifrån är ett stort steg mot att bli vuxen och är ofta en förutsättning för att 

vidareutbilda sig eller bilda familj. Det finns en mängd olika faktorer som kan påverka när 

ungdomar lämnar föräldrahemmet, både på individuell nivå och på samhällsnivå.  

 

Situationen på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden kan påverka när det är möjligt att flytta 

hemifrån. Även situationen i föräldrahemmet kan ha en effekt på när ungdomar flyttar hemifrån. 

En konflikt i hemmet, till exempel en separation mellan föräldrarna, kan leda till en tidigare flytt 

hemifrån. Har man inga syskon kanske behovet att lämna föräldrahemmet för att få större frihet 

är mindre medan personer i en stor syskonskara kan behöva flytta hemifrån för att få större rum 

för privatliv. Här kan även storleken på föräldrahemmet vara av betydelse. I en större bostad bör 

möjligheten att vara ifred vara större, även för ungdomar med flera syskon. 

 

Arbetsmarknaden och bostadsmarknaden förändrar sig över tid och varierar mellan olika delar av 

landet. Att hitta en bostad är t.ex. framför allt ett problem i storstadsområden. Sammansättningen 

av gruppen ungdomar har också förändrats på flera sätt under de senaste decennierna. En 

minskande andel unga växer upp med båda sina föräldrar och antal syskon varierar mellan olika 

kohorter. Fler ungdomar bor i storstäder och förorter idag än tidigare medan en lägre andel bor i 

mindre kommuner.  

 

När vi tittar på gruppen ungdomar har också andelen med utländsk bakgrund ökat under de 

senaste 20-30 åren. Samtidigt som gruppen med utländsk bakgrund har växt har den också 

förändrats. Tidigare hade de flesta med utländsk bakgrund ursprung i något av de nordiska 

länderna. Idag har en stor andel av ungdomarna med utländsk bakgrund två utomnordiska 

föräldrar eller är själva födda utanför Norden.  

 

Syfte 

Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka hur tidpunkten för flytten hemifrån har 

förändrats mellan kohorterna 1965 och 1985. Avsikten med uppsatsen är även att ta reda på om 

det finns skillnader när det gäller ålder vid flytten hemifrån mellan unga kvinnor och män, 

mellan ungdomar i olika delar av landet samt mellan ungdomar med svensk och med utländsk 

bakgrund. Syftet är också att undersöka om dessa eventuella skillnader förändras eller är 

konstanta över tid. Dessa faktorer hänger till viss del samman, andelen personer med utländsk 
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bakgrund är exempelvis högre i storstäder och förorter än i andra delar av landet. För att separera 

ut vilka faktorer som är av störst betydelse för tidpunkten vid flytten hemifrån kommer en 

multivariat analys göras där hänsyn tas till flera faktorer samtidigt. I analysen tas även hänsyn till 

familjetyp och antal syskon, som tidigare visat sig påverka när ungdomar flyttar hemifrån. 

 

Uppsatsen inleds med en bakgrund där faktorer som kan vara av vikt för när ungdomar flyttar 

hemifrån diskuteras. Därefter beskrivs datamaterialet och de metoder som används i uppsatsen. I 

detta avsnitt beskrivs också de variabler som används. Resultaten presenteras i två avsnitt: först 

ett beskrivande avsnitt där ålder vid flytten hemifrån redovisas över tid och efter kommuntyp, 

eget och föräldrarnas födelseland, familjetyp och antal syskon. I det andra avsnittet redovisas 

resultat från livsförloppsanalyser där kön, födelseår, kommuntyp, bakgrund, familjetyp samt 

antal syskon ingår. Uppsatsen avslutas med en diskussion. 

 

Resultaten från denna studie redovisas även i rapporten Ungdomars flytt hemifrån 

(Demografiska rapporter 2008:5) publicerad av Statistiska centralbyrån i december 2008. 
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Bakgrund 

Tidigare studier av ungdomars flytt hemifrån visar att detta är en händelse i livet som både 

varierar över tid, skiljer sig åt mellan olika grupper och som skiljer sig åt mellan olika länder.  

I Sverige finns uppgifter tillbaka till kohorterna födda i början av 1900-talet och tidpunkten för 

flytten hemifrån har sedan dess koncentrerats mer och mer till 20-årsåldern. Bland dem som 

föddes i början av 1900-talet flyttade en stor grupp hemifrån redan i 13-14-årsåldern, något som 

knappast händer idag. Men många stannade också kvar i föräldrahemmet i högre åldrar. Omkring 

30 procent av kvinnorna och nära hälften av männen födda under 1900-talets första decennium 

bodde kvar i föräldrahemmet vid 25 års ålder. Anledningen var ofta att de inte flyttade förrän de 

gifte sig och/eller för att de arbetade på familjens gård1. Flera undersökningar visar att åldern vid 

flytten hemifrån sjönk för både unga kvinnor och unga män under 1960- och 1970-talen, både i 

Sverige och i andra länder i Västeuropa2. Detta har kopplats samman med ett förändrat 

familjebildningsmönster. Istället för att flytta ihop först när man gifte sig blev fler sambor vid 

unga åldrar och det blev vanligare att flytta för att bo ensam och flytten hemifrån tidigarelades på 

så sätt3

 

. 

Senare studier visar indikationer på att trenden mot en allt tidigare flytt hemifrån kan ha vänt i 

Sverige, åtminstone för kvinnor. En jämförelse mellan kohorterna 1949, 1959 och 1964 visar att 

kvinnor födda 1964 flyttar senare än 1959 års kohort4. En annan studie där kohorterna 1968, 

1972 och 1976 jämförs lämnar kvinnor födda 1976 föräldrahemmet senare än de två tidigare 

kohorterna5

 

. Dessa resultat bygger på urvalsundersökningar med små urval och relativt stora 

bortfall och bör därför tolkas med försiktighet, men resultaten gör att det är intressant att 

undersöka hur utvecklingen av flytten hemifrån ser ut för senare kohorter. 

Kvinnor flyttar hemifrån tidigare än män enligt de studier som gjorts på svenska data. Att 

kvinnor lämnar föräldrahemmet tidigare än män beror delvis på att män gör militärtjänst och att 

kvinnor då tidigare har möjlighet att ge sig ut på arbetsmarknaden eller flytta för vidare studier 

efter gymnasiet. En annan orsak är att kvinnor ofta flyttar ihop med en partner tidigare än vad 

män gör6

                                                 
1  SCB, 1994 

. Skillnaderna mellan könen har minskat något under 1980-talet. Detta kan delvis 

förklaras av att det blivit svårare att få arbete och därmed egen bostad och att unga kvinnor då 

2 Se t.ex. Dribe & Stanfors, 2002, Galland, 1997 samt Yi m.fl., 1994 
3 Yi m.fl., 1994, Dribe & Stanfors, 2002 
4 Dribe & Stanfors, 2002 
5 Bernhardt, Gähler & Goldscheider, 2005 
6 SCB, 1994 
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lämnar föräldrahemmet vid en högre ålder än vad de gjort tidigare7. Andelen unga män som gör 

militärtjänst har minskat kraftigt sedan mitten av 1990-talet. År 2007 togs knappt 5 000 män ut 

till värnplikts- eller civilpliktsutbildning, 1996 blev 32 000 unga män uttagna8

 

. Det är möjligt att 

detta har lett till en ytterligare minskning av könsskillnaderna i ålder vid flytten hemifrån även 

under 1990-talet och början av 2000-talet. 

Regionala studier av flytten hemifrån visar att ungdomar i storstäder flyttar hemifrån senare än 

de i mindre städer och i glesbygd. De regionala skillnaderna är särskilt stora när det gäller att 

lämnar hemmet för att studera9. I glesbygdsområden är en flytt ofta en förutsättning för en högre 

utbildning. I övriga kommuner bör möjligheterna att bo kvar hemma under studietiden vara 

bättre eftersom högskolor och universitet är relativt väl spridda över landet. Men många unga i 

Sverige flyttar hemifrån i samband med vidarestudier efter gymnasiet jämfört med flera andra 

länder. Det visas i en studie baserad på familjeundersökningar10 från 16 europeiska länder11

 

. 

Svenskar och finländare är de som i störst utsträckning flyttar hemifrån innan avslutade studier 

och även i Norge flyttar en stor andel hemifrån före eller under studietiden. Här spelar antagligen 

möjligheten till fördelaktiga studielån en viktig roll. 

Möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden påverkar när ungdomar flyttar hemifrån. Studier 

har visat att detta gäller både på individuell nivå och på samhällsnivå. De ungdomar som står 

utanför både studier och arbete var minst benägna att flytta hemifrån i en registerstudie där 1973 

års kohort följts över tid12. En brittisk studie har även visat att åldern vid flytten hemifrån har 

ökat i sämre tider då ungdomsarbetslösheten gått upp och minskat när tiderna förbättrats13

 

. Det 

är möjligt att 1990-talets ekonomiska kris har satt spår i svenska ungdomars flyttmönster på ett 

liknande sätt. 

Förutom att ha en egen inkomst beror möjligheterna att kunna flytta hemifrån också på hur 

bostadsmarknaden ser ut. Att hitta någonstans att bo har blivit mer problematiskt i storstäderna 

på senare år. En minskad tillgång till hyresrätter har lett till en kraftig nedgång i 

etableringsgraden på bostadsmarknaden i storstäderna och flera andra tillväxtregioner under 

                                                 
7 SCB, 1994 
8 Pliktverket, 2009 
9 Dribe & Stanfors, 2002 och Bernhardt, Goldscheider & Gähler, 2005 
10 Under 1990-talet genomförde sammanlagt 24 länder, de flesta i Europa, familjeundersökningar i projektet Fertility 
and Family Survey (FFS). Undersökningarna, som bland annat innehåller livsförloppsinformation om vägen ur 
föräldrahemmet, familjebildning och separationer, genomfördes på liknande sätt och går därför att använda vid 
internationellt jämförande studier.  
11 Billari m.fl., 2001 
12 Nilsson & Strand, 1999 
13 Buck & Scott, 1993 
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andra halvan av 1990-talet. Med etablering på bostadsmarknaden menas här förstahandskontrakt 

i hyresrätt, boende i egen bostadsrätt eller i eget hus14. Samtidigt har priserna på 

bostadsrättslägenheter ökat kraftigt15

 

.  

Enligt tidigare undersökningar flyttar ungdomar i Sverige hemifrån relativt tidigt jämfört med 

ungdomar i flera andra länder. Bland t.ex. män i Italien och Polen födda 1960, var medianåldern 

vid flytten hemifrån omkring 26 år16. Orsakerna till att stanna kvar länge i föräldrahemmet 

varierar mellan länder. I Sydeuropa flyttar många hemifrån när de gifter sig och eftersom 

giftermålsåldern är relativt hög är det vanligt att bo kvar hemma i 25-30 årsåldern. I Östeuropa är 

det främst svårigheten att få jobb som leder till att många unga blir kvar i föräldrahemmet17

 

. 

Återspeglar sig skillnader mellan olika länder också i skillnader mellan ungdomar i Sverige med 

bakgrund från olika delar av världen? Om skillnaderna delvis beror på skillnader i traditioner är 

det möjligt att dessa skillnader kvarstår. Ungdomar med olika bakgrund kan också ha olika 

möjligheter på den svenska arbetsmarknaden och bostadsmarknaden vilket kan påverka åldern 

vid flytten hemifrån. I registerstudien av 1973 års kohort visas att ungdomar födda utomlands 

eller med någon förälder född utomlands lämnar hemmet senare än de födda i Sverige med 

svenska föräldrar18. Tydligast är skillnaderna för ungdomar med bakgrund från Östeuropa eller 

från länder utanför Europa. Även andra studier visar att ursprungsland är av betydelse. Resultat 

av en mindre urvalsundersökning bland unga med svensk, polsk och turkisk bakgrund visar på en 

senare flytt hemifrån bland de med turkisk bakgrund medan beteendet bland de med polsk 

bakgrund mer liknar de med bakgrund från Sverige19

 

. Bland kvinnor och män med turkisk 

bakgrund var det vanligare att flytta hemifrån för att bilda familj och en stor andel av de med 

bakgrund från Turkiet som inte hade en partner bodde kvar hemma. Resultaten är osäkra på 

grund av undersökningens storlek, men mönstren gällande ungdomar med turkisk bakgrund 

stämmer överrens med flyttmönstren i länderna i Sydeuropa. Det kan därför vara intressant att 

undersöka flyttmönster bland ungdomar med olika bakgrund närmare. 

Familjesituationen under uppväxten tycks ha betydelse för tidpunkten vid flytten hemifrån. Att 

föräldrarna separerar eller att man av andra anledningar inte växer upp med båda sina föräldrar 

                                                 
14 Statens bostadskreditnämnd, 2005 
15 SCB Fastighetsprisindex 
16 Billari m.fl. 2001 
17 Billari m.fl., 2001, Rossi, 1997 
18 Nilsson & Strand, 1999 
19 Bernhardt, Goldscheider, Goldscheider & Bjerén, 2005 
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har i flera studier visat sig ha ett samband med en tidigare flytt hemifrån20. En tidigare studie på 

svenska data21 visade att en föräldraseparation påverkar män i högre grad än kvinnor. I tidigare 

studier på svenska data har ingen uppdelning gjorts efter vilken förälder barnet bor med efter en 

separation. Det är möjligt att även detta är av betydelse eftersom ekonomi och boende skiljer sig 

åt mellan familjer med en ensamstående mamma och en ensamstående pappa. Familjer med en 

ensamstående pappa är mer sällan ekonomiskt utsatta och har oftare en större bostad än familjer 

med en ensamstående mamma22. Även syskon har i andra studier visat sig vara av betydelse. 

Ensambarn blir oftare kvar hemma längre än de med syskon och ju fler syskon man har desto 

tidigare verkar flytten hemifrån ske23

 

. 

Frågeställningar 

I den här studien har vi möjlighet att följa alla i Sverige boende individer födda åren 1965-1985 

och undersöka deras mönster för flytten hemifrån. Resultat från tidigare studier och de 

förändringar som skett när det gäller sammansättningen av gruppen ungdomar leder fram till 

följande frågeställningar i denna studie: 

 

Har ungdomars flyttmönster förändrats över tid? 

Har skillnaderna mellan kvinnors och mäns flyttmönster förändrats? 

Har skillnader mellan olika regioner förändrats? 

Skiljer sig mönstren för flytten hemifrån åt mellan ungdomar med svensk och med utländsk 

bakgrund? Har det skett någon förändring över tid? 

Har skillnader beroende på familjesituationen i föräldrahemmet förändrats? 

Har förändringar i sammansättningen av gruppen ungdomar någon inverkan på utvecklingen 

över tid? 

 

                                                 
20 Se t.ex. Bernhardt, Goldscheider & Gähler, 2005; Dribe & Stanfors, 2002; Nilsson & Strand, 1999; Goldscheider 
& Goldscheider, 1998 och 1999 
21 Nilsson & Strand, 1999 
22 SCB, 2007 
23 Se t.ex. Dribe & Stanfors, 2002 



 13 

Metod och data 

Datamaterial 

Materialet som används i denna studie bygger på uppgifter från Historiska Befolkningsregistret 

(HBR) och Flergenerationsregistret. HBR innehåller uppgifter om alla individer som varit 

folkbokförda i Sverige någon gång under perioden 1968-200724. I registret finns uppgifter om 

församling och fastighet vid varje tidpunkt en person är folkbokförd i landet. Fastighet är den 

minsta geografiska enhet som används i befolkningsregistren. I Flergenerationsregistret finns 

kopplingar mellan barn och deras föräldrar. För personer födda i Sverige 1932 eller senare är 

registret nästan heltäckande, men för utrikesfödda saknas i många fall uppgifter om föräldrar. 

Det beror till stor del på att många invandrar i vuxen ålder och deras föräldrar aldrig är 

folkbokförda i Sverige25

 

. För yngre personer, som invandrat tillsammans med sina föräldrar, är 

det därför ett mindre problem. Med hjälp av uppgifter om fastighet kan barn och föräldrar 

kopplas samman de perioder de bor på samma fastighet och man kan därmed följa familjeför-

hållanden över tid. 

I datamaterialet ingår kvinnor och män födda åren 1965-85 som bodde tillsammans med någon 

av sina biologiska föräldrar vid 15 års ålder, totalt drygt 2,1 miljoner individer. Utrikesfödda 

personer som invandrat efter 15 års ålder är exkluderade. Detta görs dels eftersom kopplingar 

mellan barn och föräldrar saknas i högre grad för dessa personer och dels eftersom vi vill kunna 

följa individerna till deras första flytt hemifrån. Personerna följs tills de flyttar hemifrån, 

utvandrar, avlider eller till slutet av år 2007, dock längst till och med 30 års ålder. Vid denna 

ålder är omkring 1 procent av kvinnorna och 3 procent av männen fortfarande folkbokförda med 

sina föräldrar. I materialet finns uppgift om kommun före och efter flytten, eget och föräldrars 

födelseland, om individen bodde med en eller båda biologiska föräldrar innan flytten samt antal 

syskon. 

 

I denna studie definieras flytt hemifrån som första gången en person är folkbokförd på en annan 

fastighet än sina föräldrar. I de flesta fall handlar det om att personen lämnar föräldrahemmet för 

ett eget boende, i Sverige eller utomlands, men som flyttare räknas även de som stannar kvar på 

samma fastighet medan föräldrarna flyttar någon annan stans. 

 

                                                 
24 SCB, 2005 
25 SCB, 2003a 
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Kvalitetsaspekter vad gäller registerstatistik 

Det datamaterial som används bygger på uppgifter från folkbokföringen. Det är alltså endast 

flyttningar som anmäls till Skatteverket som kan analyseras i denna studie och inte faktiska 

flyttningar. En relativt stor andel av flyttningarna inom landet, i synnerhet bland ungdomar och 

unga vuxna, anmäls inte. Detta ger en överskattning av åldern vid flytten hemifrån. Jämfört med 

olika urvalsundersökningar är den faktiska medianåldern vid första flytten hemifrån ungefär ett 

år lägre än vad registerdata visar26

 

.  

Det är även möjligt vissa grupper är mindre benägna än andra att anmäla en flytt. I exempelvis 

storstäder är andrahandsboende vanligare vilket kan medföra att man i större utsträckning väljer 

att vara folkbokförd hos sina föräldrar sedan man flyttat hemifrån. Skillnaderna mellan olika 

grupper kan därför vara mindre än vad som kan redovisas här. De övergripande mönstren är dock 

så tydliga att de ändå bör gälla. 

 

1991 ändrades folkbokföringslagstiftningen så att studerande vid högskolor och universitet blev 

skyldiga att folkbokföra sig på studieorten. Detta medförde en ökning av antalet flyttningar i 

åldrarna 19-24 år27

 

. Denna ökning kunde förväntats ha en effekt på resultaten i denna studie. När 

materialet undersökts märks dock ingen tydlig förändring i ungdomars mönster för flytt hemifrån 

vid denna period. Därför bortses från denna förändring i denna studie. 

I befolkningsregistren är personer registrerade på en fastighet. I Sverige finns ännu inte ett 

lägenhetsregister utan fastighet är den minsta enhet som används i folkbokföringen. Personer 

som är folkbokförda på samma fastighet och har relationen barn-förälder, är gifta eller har 

gemensamma barn antas leva tillsammans. Detta antagande stämmer i de flesta fall, men det 

förekommer att personer felaktigt räknas som att de bor tillsammans, särskilt i fastigheter med 

många lägenheter. En ung kvinna eller man som flyttar från föräldrarnas lägenhet till en annan 

lägenhet inom samma fastighet antas exempelvis felaktigt fortfarande bo kvar med sina föräldrar. 

Detta fel är antagligen av mindre betydelse, men det blir koncentrerat till städerna, där större 

fastigheter är vanligare. 

 

Att folkbokföring sker på fastighet och inte på lägenhet medför också att sambor utan 

gemensamma barn inte kan kopplas samman. På grund av detta tas ingen hänsyn till 

styvföräldrar i denna rapport, eftersom en stor andel av dessa inte kan identifieras. Istället 

                                                 
26 Se t.ex. SCB, 1994 eller Bernhardt, Gähler & Goldscheider, 2005. 
27 SCB, 2003b 
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används enbart uppgift om personerna bodde med en eller båda sina biologiska föräldrar före 

flytten som en indikation på familjesituationen i föräldrahemmet. 

 

Variabler 

Ungdomars flytt hemifrån redovisas här efter födelseår, kön samt efter region, svensk/utländsk 

bakgrund, familjetyp och antal syskon. De indelningar som används beskrivs närmare nedan. 

Regional indelning 

Den indelning efter kommuntyp som används här bygger på Sveriges kommuner och landstings 

kommungruppering28

• Storstäder (3 kommuner) 

Kommun med en folkmängd som överstiger 200 000 invånare.  

, i vilken kommuner med liknande egenskaper kopplas samman: 

• Förortskommuner (38 kommuner) 

Kommun där mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon annan 

kommun. Det vanligaste utpendlingsmålet skall vara någon av storstäderna.  

• Större städer (27 kommuner) 

Kommun med 50 000- 200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 procent.  

• Pendlingskommuner (41 kommuner) 

Kommun där mer än 40 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon annan 

kommun.  

• Glesbygdskommuner (39 kommuner) 

Kommun med mindre än 7 invånare per kvadratkilometer och mindre än 20 000 invånare. 

Följande fyra kommuntyper redovisas i denna uppsats som övriga kommuner 

• Varuproducerande kommuner (40 kommuner) 

Kommun med mer än 40 procent av nattbefolkningen mellan 16 och 64 år, anställda 

inom varutillverkning och industriell verksamhet. (SNI92). 

• Övriga kommuner, över 25 000 inv. (34 kommuner) 

Kommun som inte hör till någon av tidigare grupper och har mer än 25 000 invånare. 

• Övriga kommuner, 12 500-25 000 inv. (37 kommuner) 

Kommun som inte hör till någon av tidigare grupper och har 12 500-25 000 invånare.  

                                                 
28 Vilka kommuner som ingår i respektive grupp redovisas på Sveriges kommuner och landstings webbplats 
(www.skl.se). 
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• Övriga kommuner, mindre än 12 500 inv. (31 kommuner) 

Kommun som inte hör till någon av tidigare grupper och har mindre än 12 500 invånare. 

Antal personer i respektive kommuntyp efter kön och födelseår redovisas i Tabell 2 i Bilaga 1. 

Indelning efter svensk och utländsk bakgrund 

Indelningen efter svensk och utländsk bakgrund görs efter både individernas och deras föräldrars 

födelseländer i fem grupper: 

• Sverige: 

Född i Sverige med båda föräldrar födda i Sverige. 

• Norden: 

Född i Sverige med en förälder född i Sverige och en förälder född i något annat nordiskt 

land eller med båda föräldrar födda i Norden samt personer som själva är födda i Norden. 

Gruppen består till två tredjedelar av personer födda i Sverige med en eller båda föräldrar 

födda i Finland. 

• En förälder född utomlands: 

Född i Sverige med en förälder född i Sverige och en förälder född utanför Norden. 

Närmare 20 procent har en förälder född i Tyskland. Andra vanliga ursprungsländer är 

Jugoslavien, Polen, Storbritannien och Nordirland samt Ungern. 

• Båda föräldrar födda utomlands: 

Född i Sverige med båda föräldrar födda utomlands, och minst en förälder är född utanför 

Norden. 

Personer med någon förälder från f.d. Jugoslavien utgör ca 30 procent. I övrigt är Turkiet, 

Grekland och Polen vanliga länder. 

• Född utanför Norden. 

Även i denna grupp är hör länderna i det forna Jugoslavien till de vanligaste. Många 

kommer också från Iran och Chile. 

Indelningen följer rekommendationerna för indelning efter bakgrund29

                                                 
29 SCB, 2002 

 med undantag för 

personer med koppling till något nordiskt land. Dessa redovisas här separat eftersom deras 

beteende mer liknar de som har båda föräldrar födda i Sverige än personer med ursprung från 

länder utanför Norden. I Tabell 3 i Bilaga 1 redovisas antal personer efter bakgrund, kön och 

födelseår. För att illustrera valet av indelning efter bakgrund redovisas medianålder vid flytten 

hemifrån även efter den rekommenderade indelningen efter bakgrund samt efter ursprungsland 

grupperat efter världsdel i avsnittet Beskrivning. 
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Familjetyp 

Med familjetyp avses här om personerna bodde med båda sina biologiska föräldrar, med sin 

mamma eller med sin pappa innan de lämnade föräldrahemmet. Variabeln används som en 

indikation om separation i familjen. De flesta som bor med enbart en av sina biologiska föräldrar 

har varit med om en separation, men i vissa fall har en förälder avlidit eller föräldrarna aldrig 

bott ihop. Antal personer efter familjetyp, kön och födelseår redovisas i Tabell 4 i Bilaga 1. 

 

Antal syskon 

Antalet syskon definieras här som antalet biologiska syskon med samma mamma. Det innebär 

alltså att halvsyskon på pappans sida ej är medräknade. I materialet finns inte uppgift om 

personen bor tillsammans med sina syskon. Variabeln redovisas som inga, ett, två samt tre eller 

fler syskon. I ett fåtal fall saknas uppgift om antal syskon. Dessa individer ingår ej i analysen 

men redovisas i Tabell 5 i Bilaga 1. 

 

Metod 

I den beskrivande delen av uppsatsen redovisas ungdomars flytt hemifrån över tid och utifrån 

olika variabler. Flyttmönstren illustreras på flera olika sätt. För enkla jämförelser av åldern vid 

flytten hemifrån över tid eller mellan grupper används medianåldern vid första flytten hemifrån. 

Medianåldern är den ålder då 50 procent av personerna har lämnat föräldrahemmet. Eftersom 

tidpunkten vid flytten hemifrån är skevt fördelad över åldrarna är medianåldern ett mer 

fördelaktigt mått att använda än medelåldern. Medianåldern går att redovisa för grupper där 

minst hälften har flyttat hemifrån och det är därför inte ett problem att de yngsta kohorterna inte 

kan följas under lika lång tid som de äldre. Andelen som bor hemma vid olika åldrar och andelen 

utflyttare vid olika åldrar ger en mer detaljerad bild av hur flyttmönstren ser ut i olika grupper. 

Dessa flyttkurvor skattas med aktuariemetoden i PROC LIFETEST i SAS. Vid redovisning efter 

kommuntyp, bakgrund, familjetyp och antal syskon redovisas födelseår i fyra grupper: 1965-69, 

1970-74, 1975-79 samt 1980-1985. Detta görs för att ge mer stabila resultat för mindre grupper, 

som t.ex. personer boende i glesbygd eller personer födda i Sverige med båda föräldrar födda 

utanför Norden. 

 

I denna uppsats görs också en livsförloppsanalys för att undersöka effekten av olika variabler på 

ungdomars flytt hemifrån. Eftersom så gott som alla lämnar föräldrahemmet någon gång är vi i 
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första hand intresserade av när flytten hemifrån äger rum. För denna typ av studie är 

livsförloppsanalys en fördelaktig metod eftersom man då följer individer över tid fram till dess 

att en händelse äger rum. Hänsyn tas både till om och när händelsen sker. I analysen följs 

personerna från 15 års ålder tills de flyttar hemifrån. Personer som avlider eller emigrerar under 

exponeringstiden och personer som bor kvar hemma vid 30 års ålder eller vid slutet av den 

studerade perioden censureras. De yngre kohorterna, födda 1978-85, kan följas till och med 22-

29 års ålder och antalet som censureras blir därför högre för dem. En beskrivning av materialet 

redovisas i Tabell 1 i Bilaga 1. 

 

I analysen används en Cox proportional hazard regressionsmodell med ålder vid flytten hemifrån 

som beroende variabel. De oberoende variabler som ingår i analyserna beskrivs närmare i 

avsnittet Variabler ovan. Genom en multivariat analys kan man kontrollera för andra faktorer, 

som kan vara av betydelse för tidpunkten för flytten hemifrån. Skattningarna görs med hjälp av 

PROC PHREG i SAS. 

 

Resultat från flera olika modeller redovisas här. Dels görs en analys där samtliga variabler ingår. 

Separata regressioner görs också för kvinnor respektive män och även för de olika kohorterna 

(1965-69, 1970-74, 1975-79 samt 1980-85). Som jämförelse redovisas även analyser där enbart 

en variabel är inkluderad. Samtliga resultat redovisas i Bilaga 1, tabellerna 9-12. 

 

Analysresultaten presenteras som relativa risker, där referensgruppen har den relativa risken 1. 

En relativ risk lägre än 1 betyder att risken att flytta hemifrån är mindre än för referensgruppen 

och är den relativa risken högre än 1 är risken högre. En lägre relativ risk kan tolkas som att 

flytten hemifrån sker senare i denna grupp jämfört med referensgruppen medan en högre risk 

tolkas som att flytten hemifrån sker tidigare jämfört med referensgruppen. 
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Beskrivning 

Kön och period 

En första blick på utvecklingen av ålder vid flytten hemifrån för kohorterna födda 1965-85 ger 

en till synes konstant bild. Medianåldern vid flytten hemifrån är nämligen i princip densamma 

för alla födelseår, något över 21 år, om man tittar på båda könen tillsammans. Bakom denna bild 

döljer sig både skillnader mellan olika grupper och förändringar över tid.  

 

En uppdelning efter kön visar att medianåldern vid flytten hemifrån har ökat något för senare 

kohorter kvinnor medan män flyttar hemifrån tidigare än förut. För männen tycks dock trenden 

mot en tidigare flytt hemifrån mattas av eller vända. Medianåldern vid flytten hemifrån har ökat 

något mellan kohorterna 1980 och 1985.  

Diagram 1 
Medianålder vid flytten hemifrån. Kvinnor och män födda 1965-85 

 
Som diagrammet ovan visar, flyttar kvinnor generellt sett hemifrån tidigare än vad män gör, men 

denna skillnad har minskat över tid. Medianåldern vid flytten hemifrån är drygt 20 år för kvinnor 

födda 1965 och närmare 22 år för samma kohort män. Könsskillnaden i medianålder är därmed 

nära två år. För de som föddes i mitten av 1970-talet eller senare är skillnaden mellan könen 

omkring ett år30

 

. 

Diagram 2 visar andelen utflyttare vid varje ålder från 15 till 30 år för kvinnor och män födda 

1965, 1975 och 198531

                                                 
30 Medianålder vid flytten hemifrån efter kön, samt könsskillnad redovisas i Bilaga 1, Tabell 6. 

. Här märks att det inte bara skett en senareläggning av unga kvinnors flytt 

och en tidigareläggning av när unga män lämnar föräldrahemmet. Även mönstren för flytten 

31 Andelen som flyttar hemifrån i olika åldrar finns redovisat för alla kohorter i Bilaga 1, Tabell 8. 
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hemifrån har förändrats, särskilt för kohorterna mellan 1965 och 1975. För kohorter födda 1975 

eller senare är mönstret mer likt.  

Diagram 2 

Andel som flyttar hemifrån i olika ålder. Kvinnor och män födda 1965-85 
 Kvinnor Män 

   
För båda könen har flytten hemifrån blivit mer koncentrerad till åldrarna kring 20 år. I 

diagrammen ovan framgår också skillnader mellan kvinnors och mäns flyttmönster. Bland 

kvinnor är flytten hemifrån starkt koncentrerad till de vanligaste flyttåldrarna, 18-20 för 1965 års 

kohort och 19-20 för de senare kohorterna, medan männen har ett mer utbrett flyttmönster. Mer 

än 40 procent av kvinnorna födda 1975 flyttade när de var 19 eller 20 år. Bland männen i samma 

kohort ligger toppen ett år senare, i åldrarna 20-21, och ungefär en tredjedel lämnade hemmet i 

dessa åldrar.  

 

Regionala skillnader 

Variationerna i ungdomars flyttmönster förtydligas vid en uppdelning i olika kommuntyper, se 

diagram 3. I storstäderna och deras förorter är medianåldern vid flytten hemifrån markant högre 

än i övriga delar av landet. Detta gäller för alla kohorter som ingår i denna studie. 

 

De äldre kohorterna kvinnor flyttar i storstäder hemifrån vid något yngre åldrar än de i förorter, 

men detta mönster har vänt för de yngre kohorterna. För männen är det enbart i den yngsta 

kohorten som medianåldern är högre i storstäder än i förorter. För både kvinnor och män har 

medianåldern vid flytten hemifrån ökat i storstäder och förorter. 

 

I de övriga grupperna av kommuner ser mönstren lite olika ut för kvinnor och män och över tid. 

Kvinnor i glesbygdskommuner lämnar föräldrahemmet tidigast medan de i större städer flyttar 

något senare än de i pendlingskommuner och övriga kommuner. De två senare kohorterna flyttar 
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vid en högre ålder än de tidigare. För män är skillnaderna mellan dessa fyra kommuntyper 

relativt små och åldern vid flytten hemifrån har sjunkit i alla grupper. 

Diagram 3 
Medianålder vid flytten hemifrån efter kommuntyp. Kvinnor och män födda 1965-85 
 
 Kvinnor 

 
 Män 

 
 

Andelen som flyttar hemifrån redan i tonåren har minskat i alla kommuntyper, för både kvinnor 

och män. I diagram 4 visas andelen utflyttade vid 19 års ålder i olika kommuntyper samt 

sysselsättningen32

                                                 
32 Som sysselsatta räknas personer som arbetat minst 1 timme under mätveckan. Uppgifter om sysselsättning är 
hämtade från Arbetskraftsundersökningarna, www.scb.se/am0401. 

 bland 16-19 åringar för åren 1984-2004. Flytten hemifrån bland unga tycks ha 

ett samband med sysselsättningen för kvinnor i glesbygd, pendlingskommuner och i övriga 

kommuner. Det är en hög andel som har lämnat föräldrahemmet i slutet av 1980-talet då 

sysselsättningen var hög. Vid krisen i början av 1990-talet sjönk andelen utflyttade 19-åriga 

kvinnor snabbt i dessa kommuntyper och man kan ana en viss återhämtning omkring år 2000. I 

storstäder och förorter är andelen utflyttade lägre och det är svårt att urskilja något samband med 

sysselsättningen. Bland männen är det en liten andel som har flyttat vid 19 års ålder i alla 

kommuntyper, men man kan ana en samvariation med sysselsättningen för män i glesbygd. 
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Diagram 4 
Andel som flyttat hemifrån vid 19 års ålder i olika kommuntyper samt sysselsättning bland 16-19 
åringar. Kvinnor och män år 1984-2004 
 Kvinnor 

 
 Män 

 
 

Medan de regionala skillnaderna har minskat vad gäller andelen som flyttat hemifrån vid 19 års 

ålder, tycks skillnaderna i andelen kvarboende i högre åldrar öka. Andelen som bor kvar i 

föräldrahemmet vid 24 års ålder har ökat kraftigt i storstäder och förortskommuner mellan 

kohorterna 1975 och 1980, vilket visas i diagram 5. Under de senaste åren verkar ökningen ha 

avstannat och andelen kvarboende vid 24 års ålder är ungefär densamma för alla kohorter födda 

på 1980-talet. 
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Diagram 5 

Andel kvarboende vid 24 års ålder i olika kommuntyper. Kvinnor och män födda 1965-83 
 Kvinnor Män 

 

 
 

Svensk och utländsk bakgrund 

En uppdelning efter eget och föräldrarnas födelseland, i diagram 6, visar att medianåldern vid 

flytten hemifrån är ungefär densamma för personer födda i Sverige med två svenska föräldrar 

som för de födda i Sverige med en svensk och en utrikes född förälder. Det gäller för alla 

födelsekohorter, 1965-85. Gruppen med en förälder född utomlands utgörs till ungefär hälften av 

personer med en förälder född i något annat nordiskt land. Flyttmönstren är relativt lika i de 

nordiska länderna och att dessa två grupper har ett liknande beteende är därför inte förvånande. 

 

Medianåldern bland de som har två utrikesfödda föräldrar eller som själva är födda utanför 

Sverige ligger i närheten av de med svensk bakgrund för de tidigare kohorterna. För de yngre 

kohorterna ökar medianåldern bland personer med båda föräldrar födda utomlands. Det gäller 

särskilt för de födda 1980 eller senare. Skillnaderna är större bland män än bland kvinnor. Män 

födda 1980-85, med två utrikesfödda föräldrar, flyttar i snitt hemifrån 1,3 år senare än män med 

svensk bakgrund. Bland kvinnorna är skillnaden mindre än ett år. Bland de födda 1980-85 är 

även medianåldern för personer som själva är födda utomlands markant högre än för de med 

svensk bakgrund. 
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Diagram 6 

Medianålder vid flytten hemifrån efter bakgrund. Kvinnor och män födda 1965-85 
 Kvinnor Män 

   
 

Sammansättningen bland de med två utrikes födda föräldrar och de som är födda utomlands har 

förändrats över tid. För de tidigare kohorterna, födda 1965-69, har omkring 75 procent av alla 

med två utrikesfödda föräldrar, föräldrar som är födda i Norden. Bara några procent har ett 

ursprung från länder utanför EU. För kohorterna födda under 1980-talet har nästan hälften 

föräldrar som är födda i Europa utom EU eller i länder utanför Europa. En liknande förändring 

har skett bland de som är födda utomlands. Drygt hälften av de utrikesfödda i kohorterna 

1965-69 är födda i ett nordiskt land, medan mer än hälften av de som är födda 1980-85 kommer 

från länder utanför Europa. 

 

I diagram 7 redovisas medianåldern vid flytten hemifrån efter ursprungsland. Med denna 

uppdelning är förändringarna mindre över tid33

 

. I diagrammet är det tydligt att vilken del av 

världen man själv eller föräldrarna kommer från har betydelse för när flytten hemifrån sker. Det 

är särskilt män med ursprung från länder i övriga Europa (Europa utom EU) som sticker ut med 

en markant senare flytt. Skillnaderna mellan denna grupp och de övriga har dessutom ökat över 

tid. Gruppen övriga Europa består nästan uteslutande av personer med ursprung från länderna i 

forna Jugoslavien, ca två tredjedelar, och Turkiet, omkring 30 procent. För båda dessa 

ursprungsländer ökar medianåldern vid flytten hemifrån för de senare kohorterna. 

                                                 
33 Antal personer med ursprung från övriga Europa och övriga världen är litet för de tidigare kohorterna, vilket 
betyder att dessa uppgifter kan vara osäkra. 
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Diagram 7 

Medianålder vid flytten hemifrån efter ursprungsland. Kvinnor och män födda 1965-85 
 Kvinnor Män 

   
Observera att skalan i diagram 7 och 8 är en annan än tidigare. 
 

Eftersom de med nordisk bakgrund skiljer sig en hel del från övriga personer med ursprung från 

något annat land redovisas denna grupp separat i fortsättningen. I övrigt används uppdelningen 

efter eget och föräldrars födelseland. I diagram 8 visas medianåldern vid flytten hemifrån med 

denna uppdelning efter bakgrund. Kvinnor och män med två utomnordiska föräldrar har nu de 

högsta medianåldrarna vid flytten hemifrån i alla kohorter. För män går utvecklingen mot en 

tidigare flytt i alla övriga grupper till och med kohorten 1975-79, men för män med två 

utomnordiska föräldrar går trenden åt motsatt håll och medianåldern ökar. För kvinnor ökar 

medianåldern för samtliga grupper, men ökningen är kraftigast bland de med två utomnordiska 

föräldrar. 

Diagram 8 
Medianålder vid flytten hemifrån efter bakgrund. Kvinnor och män födda 1965-85 
 Kvinnor Män 

   
Observera att skalan i diagram 7 och 8 är en annan än tidigare. 
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Familjeförhållanden 

I diagram 9 visas medianålder vid flytten hemifrån efter familjetyp. Medianåldern vid flytten 

hemifrån är genomgående högre för de som bott tillsammans med båda sina föräldrar under 

uppväxten än för de som bodde med en biologisk förälder, och eventuellt en styvförälder, innan 

de flyttade. De som bodde med sin mamma innan flytten är de som lämnar hemmet tidigast, men 

skillnaden mellan dem och de som bott med sin pappa är marginell. Skillnaderna mellan de som 

växt upp i kärnfamiljer och de som varit med om en separation har minskat över tid, både för 

kvinnor och för män, och tycks vara minst för de födda 1975-79. Bland kvinnor beror de 

minskade skillnaderna i huvudsak på att de som bott med en av sina föräldrar innan flytten 

lämnar föräldrahemmet allt senare. Medianåldern för de som bodde med båda sina föräldrar 

innan flytten har inte förändrats så mycket över tid. För män är utvecklingen den omvända. 

Åldern vid flytten hemifrån bland de som bodde med en av sina föräldrar innan flytten är relativt 

stabil över tid, medan åldern vid flytten hemifrån har minskat för de män som växt upp med båda 

sina föräldrar.  

Diagram 9 

Medianålder vid flytten hemifrån efter familjetyp. Kvinnor och män födda 1965-85 
 Kvinnor Män 

   
 

Vid en uppdelning efter antal syskon märks också tydliga skillnader. För både kvinnor och män 

och för alla kohorter gäller att ju fler syskon desto tidigare flyttar man hemifrån. Detta illustreras 

i diagram 10. För den tidigaste kohorten är skillnaden mellan de utan syskon och de med tre eller 

fler syskon närmare ett år för både kvinnor och män. Denna skillnad har minskat över tid och för 

kohorten 1980-85 är den omkring ett halvår.  
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Diagram 10 

Medianålder vid flytten hemifrån efter antal syskon. Kvinnor och män födda 1965-85 
 Kvinnor Män 

   
 

Trots att medianåldrarna skiljer sig en del beroende på antal syskon är mönstret för flytten 

hemifrån lika mellan grupperna. En något högre andel av de med tre eller fler syskon flyttar dock 

hemifrån redan i tonåren och andelen kvarboende i 25-årsåldern är högre bland dem utan syskon. 

Utvecklingen över tid följer i stort sett den allmänna trenden, som vi tidigare sett för kvinnor och 

män, mot en allt högre andel flyttare i åldrarna kring 20 år. 
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Analysresultat 

Som vi sett i föregående avsnitt skiljer sig tidpunkten och mönstren för flytten hemifrån åt 

mellan olika grupper. Åldern vid flytten hemifrån är till exempel högre i storstäder än i glesbygd 

och högre bland personer med utomnordisk bakgrund jämfört med personer med svensk eller 

nordisk bakgrund. Samtidigt är andelen personer med utländsk bakgrund mycket högre i 

storstäder än i glesbygd och det kan därför vara svårt att veta om de regionala skillnaderna beror 

på sammansättningen av personer med olika bakgrund. 

 

Fördelningen mellan olika grupper har också ändrats över tid. Andelen personer med nordisk 

bakgrund har minskat över åren, samtidigt som andelen med två utomnordiska föräldrar och 

andelen födda utanför Norden har ökat. Andelen som bor med båda sina föräldrar har minskat 

mellan kohorterna och andelen boende i storstäder och förorter har ökat till fördel för de boende i 

glesbygdskommuner och övriga kommuner. 

 

I detta avsnitt presenteras resultat från livsförloppsanalyser där kön, födelseår, region, svensk 

och utländsk bakgrund, familjetyp och antal syskon inkluderas samtidigt. Därmed rensas 

skillnader som beror på sammansättningen i kontrollvariablerna bort. Resultaten presenteras som 

relativa risker, där en referenskategori har risk 1. Är risken lägre än 1 betyder det att flytten 

hemifrån sker senare jämfört med referensgruppen och om risken är över 1 sker flytten tidigare. 

Det finns förstås ytterligare en mängd faktorer som kan påverka tidpunkten vid flytten hemifrån. 

Sysselsättning, vidarestudier och bostadsmarknaden är några exempel som nämnts tidigare i 

denna uppsats. Även dessa faktorer varierar mellan olika grupper, men det är inte möjligt att ta 

hänsyn till dem här. 

 

Skillnader mellan kvinnor och män 

I diagram 11 visas skillnaderna mellan könen i respektive kohort. Den relativa risken att flytta 

hemifrån är omkring 40 procent lägre för män än för kvinnor, sedan kontroller gjorts för region, 

bakgrund, familjetyp och antal syskon. Liksom i utvecklingen av medianålder över tid märks 

även här att skillnaderna mellan könen har minskat mellan kohorterna 1965-69 och 1975-79. 

Eftersom det är stora skillnader mellan könen när det gäller tidpunkten för flytten hemifrån 

redovisas framöver separata analyser för kvinnor respektive män. 
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Diagram 11 

Relativ risk att flytta hemifrån. Kvinnor och män födda 1965-85 

 
Referenskategori: Kvinnor i respektive födelsekohort. Kontrollerat för region, bakgrund, familjetyp och antal syskon.  

Modellen redovisas i tabell 9 i Bilaga 1. 

 

Utveckling över tid 

I diagram 12 visas relativa risker för att flytta hemifrån för personer födda 1965-85, kontrollerat 

för region, bakgrund, familjetyp och antal syskon. Skillnaderna mellan de olika kohorterna är 

relativt små och de är ungefär desamma i en analys utan kontrollvariabler34

Diagram 12 

Relativ risk att flytta hemifrån efter födelseår. Kvinnor och män födda 1965-85 

. För kvinnor är 

riskerna lägre för de senare kohorterna och flytten hemifrån har alltså senarelagts över tid. Bland 

männen är det de som är födda 1970-74 som lämnar föräldrahemmet tidigast och riskerna för de 

senare kohorterna närmar sig 1965-69 års födelsekull. När medianåldern vid flytten hemifrån 

jämfördes i föregående avsnitt var den som lägst för männen födda omkring 1980. 

 Kvinnor Män 

   
Referenskategori: Födelseår 1965-69 för kvinnor respektive män. Kontrollerat för region, bakgrund, familjetyp och antal syskon. 

Modellerna redovisas i tabell 10 och 11 i Bilaga 1. 

 

Regionala skillnader 

Det mönster vi tidigare sett när det gäller flytten hemifrån i olika delar av landet kommer igen i 

resultaten från livsförloppsanalysen där kontroller gjorts för kohort, bakgrund, familjetyp och 
                                                 
34 I tabell 16 i Bilaga 1 redovisas resultat från analyser utan kontrollvariabler. 
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antal syskon. De regionala skillnaderna är större för kvinnor än för män. För kvinnor är risken att 

flytta hemifrån markant lägre i storstäder och förortskommuner jämfört med referenskategorin 

större städer. Kvinnor i pendlingskommuner flyttar hemifrån i ungefär samma takt som de i 

större städer, medan de i glesbygd och i övriga kommuner lämnar föräldrahemmet tidigare. För 

männen hamnar större städer, pendlingskommuner och övriga kommuner på samma nivå medan 

riskerna är lägre i glesbygd och ytterligare lägre i storstäder och förorter.  

 

Resultat från en modell utan kontrollvariabler redovisas också i diagram 13, som skuggor i 

bakgrunden. Dessa ger en uppfattning om hur stor del av de regionala skillnaderna som beror på 

sammansättningen av övriga variabler i de olika kommuntyperna. Det övergripande mönstret är i 

stort detsamma, men de relativa riskerna är något högre i glesbygdskommuner och något lägre i 

storstäder jämfört med modellen med fler variabler. Denna tendens har ett samband med att 

personer med utländsk bakgrund är underrepresenterade i glesbygd och överrepresenterade i 

storstäder. 

Diagram 13 

Relativ risk att flytta hemifrån efter kommuntyp. Kvinnor och män födda 1965-85 
 Kvinnor Män 

  
Referenskategori: Kvinnor respektive män i större städer. Kontrollerat för kohort, bakgrund, familjetyp och antal syskon.  

De skuggade staplarna i bakgrunden visar resultat från en analys utan kontrollvariabler. 

Modellerna med kontrollvariabler redovisas i tabell 10 och 11 i Bilaga 1 och modellen utan kontrollvariabler i tabell 12 i Bilaga 1. 

 

I diagram 14 visas resultat från separata modeller för kohorterna 1965-69 och 1980-85, 

kontrollerat för bakgrund, familjetyp och antal syskon. Här märks att de regionala skillnaderna 

har ökat mellan dessa två kohorter. För både kvinnor och män har flytten hemifrån senarelagts i 

förorter och storstäder i förhållande till de som bor i större städer. Kvinnor i glesbygdskommuner 

och övriga kommuner flyttar allt tidigare jämfört med kvinnor i större städer. Män i glesbygd 

födda 1965-69 lämnade föräldrahemmet senare än de i större städer. Den relativa risken att flytta 

är för denna kohort på samma nivå för män i glesbygd som för de i storstäder och förorter. I den 
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senare kohorten har männen i glesbygd närmat sig de i större städer, medan männen i storstäder 

och förorter alltså lämnar föräldrahemmet allt senare. 

Diagram 14 

Relativ risk att flytta hemifrån efter kommuntyp. Kvinnor och män födda 1965-69 samt 1980-85 
 Kvinnor 

  
 Män 

  
Referenskategori: Kvinnor respektive män i större städer i varje kohort. Kontrollerat för bakgrund, familjetyp och antal syskon. 

Modellerna redovisas i tabell 10 och 11 i Bilaga 1. 

 

Svensk och utländsk bakgrund 

Uppdelningen efter bakgrund visar på stora skillnader i relativ risk att flytta hemifrån, även 

sedan kontroller gjorts för födelseår, region, familjetyp och antal syskon. Mönstret i diagram 15 

är likt det vi sett tidigare vid jämförelserna av medianåldrar och flyttkurvor. Jämfört med de som 

är födda i Sverige med två sverigefödda föräldrar flyttar de med båda föräldrar födda utanför 

Norden och de som själva är födda utanför Norden hemifrån markant senare. Riskerna att flytta 

är något lägre för de med en utomnordisk förälder jämfört med de med två sverigefödda 

föräldrar. För de med nordisk bakgrund är riskerna något högre. Överlag är skillnaderna något 

större för kvinnor än för män. När kontroller för kohort, region, familjetyp och antal syskon görs 

ökar de relativa riskerna att flytta hemifrån för kvinnor och män med båda föräldrar födda 

utomlands och för kvinnor med en förälder född utomlands, jämfört med en modell utan 

kontrollvariabler (de skuggade staplarna i diagrammet). Detta har ett samband med att personer 

med utländsk bakgrund är överrepresenterade i storstäder och förorter där flytten hemifrån sker 

senare. 
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Diagram 15 

Relativ risk att flytta hemifrån efter bakgrund. Kvinnor och män födda 1965-85 
 Kvinnor Män 

  
Referenskategori: Kvinnor respektive män födda i Sverige med båda föräldrar födda i Sverige. Kontrollerat för kohort, region, 

familjetyp och antal syskon.  

De skuggade staplarna i bakgrunden visar resultat från en analys utan kontrollvariabler.  

Modellerna med kontrollvariabler redovisas i tabell 10 och 11 i Bilaga 1 och modellerna utan kontrollvariabler i tabell 12 i Bilaga 1. 

Diagram 16 

Relativ risk att flytta hemifrån efter bakgrund. Kvinnor och män födda 1965-69 samt 1980-85 
 Kvinnor 

   
 Män 

  
Referenskategori: Kvinnor respektive män födda i Sverige med båda föräldrar födda i Sverige i varje kohort. Kontrollerat för region, 

familjetyp och antal syskon.  

Modellerna redovisas i tabell 10 och 11 i Bilaga 1. 

 

En uppdelning även efter födelsekohort, i diagram 16, visar att det främst är för de som är födda i 

Sverige med båda föräldrar födda utomlands som flytten hemifrån sker allt senare jämfört med 
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de med svensk bakgrund. De med en sverigefödd och en utrikes född förälder flyttar hemifrån i 

något lägre utsträckning i den senare kohorten. Flyttmönstret bland de med nordisk bakgrund har 

blivit mer likt det bland de med svensk bakgrund över tid. Även bland kvinnor födda utomlands 

har den relativa risken att flytta hemifrån närmat sig den bland de med svensk bakgrund. För 

männen är riskerna desamma för de utrikesfödda i båda kohorterna. 

 

Familjeförhållanden 

Familjetyp 

I diagram 17 visas de relativa riskerna att flytta hemifrån efter familjetyp, i respektive kohort. 

Tidigare har vi sett att de som växt upp med båda sina föräldrar flyttar hemifrån senare än de 

som varit med om en separation och att de som bott med enbart sin mamma innan flytten är de 

som lämnar föräldrahemmet tidigast. Skillnaderna i tidpunkten vid flytten hemifrån beroende på 

familjetyp minskar med tiden, men mönstret bryts för den yngsta kohorten. Detta stämmer 

överens med utvecklingen i medianålder som vi sett tidigare. 

Diagram 17 

Relativ risk att flytta hemifrån efter familjetyp. Kvinnor och män födda 1965-85 
 Kvinnor Män 

  
Referenskategori: Kvinnor respektive män som bor med båda föräldrar i varje kohort. Kontrollerat för region, bakgrund och antal 

syskon. 

Modellerna redovisas i tabell 10 och 11 i Bilaga 1. 

Antal syskon 

Jämfört med de tidigare variablerna har antalet syskon en relativt liten effekt. Här, liksom 

tidigare, märks dock ett tydligt samband mellan antal syskon och tidpunkten för flytten hemifrån. 

De utan syskon flyttar senast medan de med tre eller fler syskon lämnar föräldrahemmet i 

snabbast takt, sedan det kontrollerats för region, bakgrund och familjetyp. Skillnaderna i risker 

jämfört med referensvariabeln är i princip desamma för kvinnor och för män både vad gäller 

familjetyp och antal syskon, men att ha många syskon tycks påverka kvinnor något mer än män. 

Den relativa risken att flytta hemifrån bland kvinnor med tre eller fler syskon minskar något över 

tid. I övrigt är mönstren stabila mellan kohorterna. 
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Diagram 18 

Relativ risk att flytta hemifrån efter antal syskon. Kvinnor och män födda 1965-85 
 Kvinnor Män 

  

Referenskategori: Kvinnor respektive män med ett syskon. Kontrollerat för region, bakgrund och familjetyp.  

Modellerna redovisas i tabell 10 och 11 i Bilaga 1. 

 

Jämförelse av beskrivning och analysresultat 

Sammanfattningsvis visar analysresultaten på i stort sett samma mönster som vi sett i det 

föregående avsnittet. Det visar sig att kontroller för kohort, region, bakgrund, familjetyp och 

antal syskon endast har en liten påverkan på resultaten. De regionala skillnaderna och skillnader 

mellan personer med olika bakgrund minskar något när hänsyn tas till flera variabler, vilket visar 

att det finns ett visst samband mellan variablerna. 

 

Förhållandet mellan olika grupper kan i vissa fall variera något. I analysen tas hänsyn till hela 

mönstret för flytten hemifrån vad gäller förändringar över tid och skillnader mellan grupper. Med 

måttet medianålder tas bara hänsyn till när precis hälften av ungdomarna lämnat föräldrahemmet. 

Att metoderna kan ge olika resultat visar sig när det gäller utvecklingen över tid för männens del. 

När vi jämförde medianålder vid flytten hemifrån var åldern som lägst för män födda omkring år 

1980. Vid analysen är det istället kohorterna 1970-74 som flyttar hemifrån i snabbast takt. De 

motstridiga resultaten kan förklaras av att utvecklingen över tid ser olika ut i olika åldrar. Även 

om medianåldern vid flytten hemifrån är högre för männen födda i början av 1970-talet är det för 

dessa kohorter som vi hittar den största andelen utflyttade vid 24 års ålder och senare. 

 

Ett annat exempel är män i glesbygdskommuner. Medianåldern vid flytten hemifrån för den 

tidigaste kohorten, 1965-69, är på ungefär samma nivå som i större städer, pendlingskommuner 

och övriga kommuner. Analysresultaten visar istället att risken för att flytta hemifrån är betydligt 

lägre i glesbygd jämfört med referenskategorin större städer. För denna kohort är en stor andel av 

männen i glesbygd kvar i föräldrahemmet i högre åldrar, vilket kan förklara den lägre risken. 
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Diskussion 

I denna uppsats har vi undersökt om åldern vid flytten hemifrån och om könsskillnaderna i 

flyttmönster har förändrats mellan kohorterna 1965 och 1985. Vi har funnit att kvinnor lämnar 

föräldrahemmet allt senare medan män flyttar hemifrån vid en yngre ålder än tidigare. Detta har 

lett till att skillnaderna mellan könen har minskat. För kohorten född 1965 var medianåldern vid 

flytten hemifrån 20,2 år för kvinnor och 21,9 år för män, en könsskillnad på 1,7 år. Skillnaden 

har därefter successivt minskat till 20,6 år för kvinnor och 21,6 år för män för kohorten född 

1976. Därefter har inga stora förändringar skett. Eftersom andelen unga män som gör 

militärtjänst har minskat kraftigt sedan mitten av 1990-talet kunde man ha förväntat sig en 

ytterligare minskning av skillnaderna mellan könen för senare kohorter, men detta har alltså inte 

skett. Även resultat av livsförloppsanalysen visar att de relativa riskerna att flytta hemifrån har 

närmat sig varandra, men könsskillnaderna är fortfarande betydande. Analysen visar dock på en 

vändande trend för unga män när det gäller utvecklingen mot en allt tidigare flytt hemifrån. När 

hänsyn tar till hela mönstret för flytten hemifrån är det kohorten 1970-74 som lämnar 

föräldrahemmet tidigast. 

 

Ungdomars flyttmönster har förändrats över åren och flytten hemifrån har blivit allt mer 

koncentrerad till åldrarna kring 20 år, både för kvinnor och för män. Detta är en tendens vi sett 

även i tidigare studier och denna trend tycks fortsätta. Denna likriktning när det gäller 

flyttmönster kan vara ett tecken på att ungdomars väg mot vuxenlivet i stort blir alltmer 

likformig.  

 

Vi har även undersökt hur de regionala skillnaderna ser ut och om de har förändrats. Resultaten 

visar att ungdomar generellt sett lämnar föräldrahemmet tidigast i mindre kommuner och senast i 

storstäderna och deras förorter, ett mönster som stämmer överens med tidigare studier på svenska 

data. Resultaten pekar också på att skillnaderna i flyttmönster mellan olika delar av landet har 

ökat. Ungdomar i storstäder och förorter flyttar allt senare medan kvinnor i glesbygd och övriga 

kommuner och män i övriga kommuner lämnar hemmet allt tidigare jämfört med ungdomar i 

större städer. För både kvinnor och män har medianåldern vid flytten hemifrån ökat i storstäder 

och förorter. Utvecklingen på bostadsmarknaden är en möjlig förklaring till denna utveckling 

och för män har alltså den tidigare trenden mot en allt lägre medianålder vid flytten hemifrån 

vänt i dessa områden. 
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För yngre kvinnor utanför storstadsområdena, och möjligtvis män i glesbygdskommuner, tycks 

det finnas ett samband mellan sysselsättning och flytt hemifrån. Det är troligt att den minskade 

sysselsättningen och den ökade arbetslösheten under 1990-talet har lett till att en lägre andel 

flyttade hemifrån tidigt. 

 

I denna uppsats ställde vi också frågan om det finns skillnader i flyttmönster mellan ungdomar 

med svensk och med utländsk bakgrund och om dessa har förändrats över tid. I tidigare studier 

som gjorts har det visat sig finnas skillnader mellan ungdomar med olika ursprung. Resultaten i 

denna uppsats bekräftar detta. Ungdomar med nordisk bakgrund uppvisar ett flyttmönster som 

liknar det för ungdomar med svensk bakgrund, men de lämnar föräldrahemmet något tidigare än 

de med svensk bakgrund. Ungdomar födda utomlands eller som har utomnordiska föräldrar 

lämnar istället hemmet senare än ungdomar med svensk bakgrund. Som vi sett när det gäller de 

regionala skillnaderna tycks även skillnaderna mellan ungdomar med olika bakgrund bli allt 

större. Ett undantag är ungdomar med nordisk bakgrund som allt mer närmat sig de med två 

sverigefödda föräldrar när det gäller tidpunkten för flytten hemifrån. Ungdomar med en eller 

båda föräldrar födda utanför Norden flyttar hemifrån allt senare jämfört med de med svensk 

bakgrund. Åldern vid flytten hemifrån är högst och har dessutom ökat mest bland ungdomar med 

två utrikes födda föräldrar. Mönstret för flytten hemifrån i denna grupp skiljer sig en hel del 

jämfört med övriga grupper och flytten från föräldrahemmet är mer spridd över åldrarna. Att de 

vars båda föräldrar är födda utomlands flyttar senare än andra kan bero på att det i denna grupp 

är vanligare att flytta hemifrån först när man bildar familj, men det är också möjligt att dessa 

ungdomar har sämre möjligheter att hitta sitt första boende.  

 

Vi har även försökt belysa skillnader beroende på familjesituationen i föräldrahemmet och 

undersökt om dessa har förändrats över tid. De variabler som undersökts här är familjetyp och 

antal syskon. Det har tidigare visats att ungdomar som varit med om att deras föräldrar separerat 

under barndomen flyttar hemifrån tidigare. Resultaten bekräftas i denna studie och vi visar även 

att det är av betydelse om man bott med sin mamma eller pappa. För både kvinnor och män är 

det de som bott med enbart sin mamma som lämnar föräldrahemmet tidigast. De som bott med 

sin pappa flyttar något senare, medan de som växt upp med båda sina föräldrar flyttar senast. En 

möjlig förklaring till skillnaderna kan vara att familjer med en ensamstående pappa när det gäller 

ekonomi och boende har det mer likt familjer med sammanboende föräldrar: de har det bättre 

ställt ekonomiskt än familjer med en ensamstående mor och har också oftare en större bostad än 

familjer med en ensamstående mamma. Det har tidigare visats att en föräldraseparation påverkar 

mäns flytt hemifrån i högre grad än kvinnors. Detta kan inte bekräftas av resultaten i denna 
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studie utan skillnaderna i relativ risk att flytta hemifrån beroende på familjetyp är ungefär 

desamma för kvinnor som för män. Detta gäller både vid en separat analys och när det 

kontrollerats för andra variabler. Skillnaderna beroende på familjetyp minskar över tid, men 

mönstret bryts för den senaste kohorten, födda 1980-85, där skillnaderna återigen ökar.  

 

När det gäller antal syskon visar resultaten i denna studie att flytten hemifrån sker tidigare bland 

ungdomar med fler syskon. Ensambarn flyttar hemifrån senast. Detta har även visats i tidigare 

studier och kan ha en förklaring i bättre möjligheter till ett privatliv. Skillnaderna beroende på 

antal syskon är stabila över tid. Ett undantag är kvinnor med tre eller fler syskon där risken att 

flytta sjunker något jämfört med de med ett syskon. Skillnaderna är dock fortfarande stora.  

 

I uppsatsen hoppades vi även kunna besvara frågeställningen om förändringar i 

sammansättningen av gruppen ungdomar har haft någon inverkan på utvecklingen över tid. 

Eftersom det visat sig vara skillnader mellan exempelvis ungdomar med svensk och med 

utländsk bakgrund och denna grupp blivit större över tid kunde man tänka sig att utvecklingen 

över tid skulle förändras när kontroller gjorts för andra variabler. Analysresultaten visar att 

skillnaderna i relativ risk att flytta hemifrån mellan olika kohorter endast förändras marginellt 

när samtliga variabler ingår i analysen jämfört med en analys utan kontrollvariabler. Analyser 

med en kontrollvariabel åt gången visar att de förändringar som skett i sammansättningen av 

gruppen ungdomar till stor del tar ut varandra. Samtidigt som andelen ungdomar boende i 

storstäder och andelen ungdomar med utländsk bakgrund har ökat, grupper där flytten hemifrån 

sker senare, har även andelen personer som varit med om en separation ökat. De med separerade 

föräldrar flyttar hemifrån tidigare än de som växt upp i en kärnfamilj och den ökande andelen 

unga med separerade föräldrar påverkar alltså resultatet åt motsatt håll.  

 

Det visar sig alltså att variationer i flytt hemifrån både har minskat och ökat över tid. 

Skillnaderna mellan kvinnor och män har minskat medan de regionala skillnaderna ökar. 

Dessutom ökar skillnaderna mellan ungdomar med olika bakgrund. Detta kan bero på att villkor, 

möjligheter och preferenser för kvinnor och män blir mer lika över tid, samtidigt som andra 

skillnader mellan grupper blir viktigare. Detta är ett viktigt resultat vilket bör komplettera andra 

studier av olika dimensioner om ungdomars situation. 
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Bilaga 1: Tabeller 

Tabell 1 
Personer i datamaterialet efter kön, födelseår och händelse. Procent 

Kön Flyttat hemifrån   Censurerats  Summa Totalt 
antal Födelseår Flyttat 

hemifrån 
Föräldrarna 
flyttat eller 
avlidit 

Emigrerat  Emigrerat 
med 
någon 
förälder 

Avlidit Hemma-
boende 

 

          
Båda könen         
1965-69 89,8 6,6 0,6  0,3 0,4 2,5 100 556 342 
1970-74 90,6 6,3 0,8  0,3 0,3 1,6 100 520 677 
1975-79 88,0 7,1 1,0  0,4 0,3 3,3 100 467 334 
1980-85 76,6 6,3 0,8  0,3 0,2 15,7 100 575 121 
          

Kvinnor          
1965-69 92,1 5,6 0,7  0,3 0,2 1,2 100 270 795 
1970-74 92,1 5,5 1,1  0,3 0,2 0,8 100 253 817 
1975-79 89,8 6,3 1,3  0,4 0,1 2,0 100 225 927 
1980-85 81,3 5,7 1,0  0,3 0,1 11,4 100 277 430 

          
Män          
1965-69 87,7 7,5 0,4  0,3 0,5 3,7 100 285 547 
1970-74 89,2 7,1 0,6  0,2 0,5 2,4 100 266 860 
1975-79 86,3 7,8 0,7  0,4 0,4 4,5 100 241 407 
1980-85 72,2 6,9 0,6  0,3 0,3 19,7 100 297 691 

Händelse avser här den första händelsen för varje individ efter 15 års ålder. De som fortfarande är folkbokförda med en eller båda 
sina föräldrar vid slutet av studieperioden, 30 års ålder eller 31 dec 2007, räknas som hemmaboende. 
 
 
Tabell 2 
Personer efter kön, födelseår och kommuntyp. Procent 

Kön 
Födelseår 

Storstäder Förorter Större 
städer 

Pendlings-
kommuner 

Glesbygds-
kommuner 

Övriga 
kommuner 

Summa Totalt 
antal 

Kvinnor         
1965-69 11,2 15,3 27,4 6,5 4,1 35,6 100 270 795 
1970-74 10,9 16,2 27,3 6,9 3,9 34,8 100 253 817 
1975-79 11,9 15,5 27,2 7,2 3,9 34,2 100 225 927 
1980-85 13,5 15,1 27,2 7,0 3,8 33,3 100 277 430 
         
Män         
1965-69 11,0 15,3 27,3 6,5 4,2 35,7 100 285 547 
1970-74 10,9 16,2 27,2 7,0 3,9 34,7 100 266 860 
1975-79 11,8 15,6 27,1 7,2 3,9 34,3 100 241 407 
1980-85 13,3 15,2 27,1 7,0 3,8 33,6 100 297 691 
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Tabell 3 
Personer efter kön, födelseår och bakgrund. Procent 

Kön Född i Sverige 
med båda 
föräldrar födda 
i Sverige 

Nordisk 
bakgrund 

Född i Sverige med Född utom 
Norden 

Summa Totalt 
antal Födelseår en förälder 

född 
utomlands 

båda föräldrar 
födda 
utomlands 

Kvinnor        
1965-69 83,2 9,5 4,4 1,1 1,8 100 270 795 
1970-74 83,2 8,4 4,4 1,7 2,4 100 253 817 
1975-79 81,0 7,7 4,7 2,4 4,2 100 225 927 
1980-85 77,7 7,1 5,0 3,2 6,9 100 277 430 
        
Män        
1965-69 83,3 9,4 4,5 1,1 1,7 100 285 547 
1970-74 83,3 8,3 4,4 1,6 2,4 100 266 860 
1975-79 80,9 7,6 4,6 2,4 4,5 100 241 407 
1980-85 77,6 7,1 4,8 3,2 7,3 100 297 691 

 
Tabell 4 
Personer efter kön, födelseår och familjetyp. Procent 

Födelseår Båda föräldrar Mor Far Summa Totalt antal 

Kvinnor      
1965-69 70,5 25,1 4,4 100 270 795 
1970-74 70,3 25,1 4,6 100 253 817 
1975-79 68,3 26,2 5,5 100 225 927 
1980-85 64,7 28,7 6,6 100 277 430 
      
Män      
1965-69 70,6 23,2 6,2 100 285 547 
1970-74 70,1 23,1 6,7 100 266 860 
1975-79 67,8 24,2 8,0 100 241 407 
1980-85 65,2 26,2 8,7 100 297 691 
 
Tabell 5 
Personer efter kön, födelseår och antal syskon. Procent 

Födelseår Inga syskon Ett Två Tre eller fler Uppgift saknas Summa Totalt antal 
Kvinnor        
1965-69 8,1 42,4 30,5 18,8 0,1 100 270 795 
1970-74 8,4 45,3 29,9 16,3 0,1 100 253 817 
1975-79 7,8 43,6 30,9 17,5 0,2 100 225 927 
1980-85 6,5 38,9 33,3 21,0 0,2 100 277 430 
        
Män        
1965-69 8,0 42,6 30,8 18,6 0,1 100 285 547 
1970-74 8,5 45,1 30,1 16,1 0,1 100 266 860 
1975-79 7,9 43,5 31,1 17,3 0,2 100 241 407 
1980-85 6,4 38,6 33,7 21,0 0,3 100 297 691 
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Tabell 6 
Medianålder vid flytten hemifrån efter kön samt skillnad i medianålder mellan kvinnor och män, 
efter födelseår 

Födelseår Kvinnor Män Båda könen Könskillnad 

1965 20,2 21,9 21,0 1,7 
1966 20,3 21,9 21,1 1,6 
1967 20,3 21,9 21,1 1,6 
1968 20,4 21,9 21,1 1,5 
1969 20,3 21,8 21,0 1,5 
1970 20,3 21,7 21,0 1,4 
1971 20,4 21,7 21,0 1,3 
1972 20,4 21,7 21,1 1,3 
1973 20,5 21,6 21,1 1,1 
1974 20,5 21,6 21,0 1,1 
1975 20,5 21,6 21,1 1,1 
1976 20,6 21,6 21,1 1 
1977 20,6 21,6 21,1 1 
1978 20,5 21,5 21,1 1 
1979 20,5 21,5 21,0 1 
1980 20,5 21,5 21,0 1 
1981 20,5 21,5 21,0 1 
1982 20,6 21,6 21,1 1 
1983 20,6 21,6 21,1 1 
1984 20,7 21,6 21,2 0,9 
1985 20,7 21,6 21,2 0,9 
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Tabell 7 
Medianålder vid flytten hemifrån efter kön, födelseår och kommuntyp, bakgrund, familjetyp och 
antal syskon 

 Kvinnor    Män    
 1965-

69 
1970-

74 
1975-

79 
1980-

85 
 1965-

69 
1970-

74 
1975-

79 
1980-

85 
Kommuntyp          
Storstäder 20,9 21,0 21,2 21,5  22,2 22,0 22,2 22,6 
Förorter 21,0 21,1 21,1 21,3  22,5 22,2 22,3 22,5 
Större städer 20,3 20,4 20,5 20,6  21,7 21,6 21,5 21,5 
Pendlingskommuner 20,2 20,2 20,4 20,4  21,7 21,5 21,5 21,4 
Glesbygdskommuner 19,8 19,7 20,1 20,1  21,8 21,5 21,3 21,3 
Övriga kommuner 20,0 20,1 20,3 20,2  21,6 21,4 21,3 21,2 
          
Bakgrund          
Sverige 20,3 20,4 20,5 20,5  21,9 21,7 21,6 21,5 
Norden  19,8 20,0 20,2 20,3  21,5 21,4 21,3 21,4 
En utrikes född förälder 20,4 20,6 20,7 20,8  21,8 21,6 21,6 21,8 
Båda föräldrar födda utomlands 21,3 21,6 22,0 22,3  22,8 23,0 23,5 24,0 
Född utanför Norden 21,0 21,0 20,8 21,1  22,7 22,2 21,6 22,3 
          
Familjetyp          
Båda föräldrar 20,5 20,6 20,7 20,8  22,2 21,9 21,8 21,8 
Mor 19,6 19,8 20,2 20,2  21,0 21,0 21,1 21,1 
Far 19,8 20,0 20,4 20,3  21,1 21,2 21,5 21,2 
          
Antal syskon          
Inga 20,6 20,6 20,7 20,9  22,2 21,9 21,8 21,9 
Ett 20,5 20,6 20,7 20,8  22,1 21,9 21,8 21,8 
Två 20,2 20,3 20,5 20,6  21,8 21,6 21,5 21,5 
Tre eller fler 19,7 19,9 20,2 20,3  21,3 21,2 21,2 21,3 

          
Bakgrund          
Båda föräldrar födda i Sverige 20,3 20,4 20,5 20,5  21,9 21,7 21,6 21,5 
En utrikes född förälder 20,2 20,4 20,5 20,6  21,7 21,5 21,5 21,6 
Båda föräldrar födda utomlands 20,2 20,5 20,8 21,4  21,9 21,9 22,2 22,8 
Född utomlands 20,0 20,5 20,6 21,0  21,6 21,8 21,5 22,2 
          
Ursprungsland          
Sverige 20,3 20,4 20,5 20,5  21,9 21,7 21,6 21,5 
Norden 19,8 20,0 20,2 20,3  21,5 21,4 21,3 21,4 
EU 20,7 20,9 20,9 21,0  22,1 21,9 21,8 22,0 
Övriga Europa 20,9 21,1 21,3 21,4  22,7 22,8 23,0 23,4 
Övriga världen 20,4 20,8 20,8 21,2  21,7 21,8 21,5 22,1 
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Tabell 8 
Andel flyttare vid olika åldrar efter kön och födelseår 

Kön   Födelseår        
Ålder 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 

Kvinnor          
15 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
16 2,3 2,1 2,1 1,9 2,0 1,9 1,9 1,9 1,7 1,6 
17 6,0 5,4 5,3 5,2 4,5 5,1 4,8 4,6 3,8 3,6 
18 16,7 16,3 15,6 14,5 15,6 15,2 15,2 13,9 13,2 11,8 
19 19,6 19,4 18,8 19,8 20,1 19,7 19,5 20,4 19,7 20,3 

20 17,8 17,1 18,1 18,3 18,5 18,0 18,7 18,5 20,7 21,6 
21 12,3 13,1 13,4 13,3 13,1 13,9 13,6 14,6 15,2 14,7 
22 8,0 8,6 8,5 8,8 9,2 8,9 9,3 9,5 9,4 9,5 
23 5,2 5,7 5,6 6,0 5,6 6,0 5,9 5,8 5,7 5,9 
24 3,7 3,8 3,7 3,5 3,8 3,9 3,6 3,5 3,5 3,6 

25 2,6 2,6 2,5 2,6 2,3 2,3 2,4 2,3 2,1 2,1 
26 1,6 1,5 1,6 1,6 1,4 1,5 1,4 1,3 1,4 1,3 
27 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
28 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
29 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
30 0,5 0,5 0,4 0,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 

Män           
15 0,4 0,5 0,5 0,6 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 
16 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 
17 2,0 2,0 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,4 1,6 
18 7,0 7,0 6,9 6,3 6,9 7,0 6,8 6,2 5,9 5,2 
19 10,6 10,8 10,5 10,9 11,4 11,6 11,7 12,1 11,9 12,6 

20 14,3 14,0 14,4 14,4 15,3 15,2 16,1 16,1 16,8 17,4 
21 15,9 15,9 16,1 16,2 16,4 17,1 16,1 16,6 18,0 17,5 
22 13,6 13,5 14,0 14,0 14,9 13,5 14,2 14,5 14,2 13,8 
23 10,0 10,1 10,3 10,7 9,6 10,0 10,7 10,1 9,7 9,8 
24 7,2 7,2 7,2 6,7 7,0 7,5 6,8 7,0 6,6 6,5 

25 5,3 5,2 4,7 4,9 5,0 4,8 4,7 4,5 4,3 4,3 
26 3,4 3,3 3,4 3,2 3,1 3,1 3,0 2,9 2,9 2,8 
27 2,2 2,4 2,3 2,2 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 1,7 
28 1,6 1,8 1,4 1,5 1,4 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 
29 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 1,1 
30 0,9 0,8 0,5 0,5 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,8 
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Tabell 8 (forts.) 

Kön   Födelseår          
Ålder 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Kvinnor           
15 0,7 1,1 1,2 1,3 1,1 1,0 1,0 1,3 0,8 0,8 0,8 
16 1,9 1,8 1,9 1,7 1,5 1,6 1,7 1,3 1,3 1,3 1,3 
17 3,1 2,6 2,6 2,3 2,3 2,4 2,2 2,3 2,4 2,2 2,2 
18 10,4 9,2 7,9 8,1 8,6 8,4 9,0 9,0 8,8 8,4 8,1 
19 20,9 20,1 21,5 22,0 22,2 22,8 22,3 21,8 22,0 20,8 20,4 

20 21,4 22,1 22,7 22,6 22,6 21,8 21,8 21,4 21,3 21,7 22,1 
21 15,3 15,9 15,3 15,3 14,6 14,6 14,2 14,6 14,8 15,4 15,6 
22 9,7 9,7 9,4 9,0 8,5 8,7 9,3 9,1 9,2 9,7 9,9 
23 5,7 5,9 5,6 5,4 5,6 5,7 5,6 5,9 5,8 5,9 - 
24 3,6 3,6 3,5 3,6 3,7 3,7 3,7 3,8 3,9 - - 

25 2,3 2,3 2,4 2,5 2,6 2,6 2,6 2,8 - - - 
26 1,4 1,5 1,6 1,6 1,6 1,8 1,8 - - - - 
27 0,9 1,1 1,1 1,1 1,3 1,2 - - - - - 
28 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 - - - - - - 
29 0,5 0,6 0,6 0,6 - - - - - - - 
30 0,5 0,4 0,2 - - - - - - - - 

Män            
15 0,5 0,9 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 0,7 0,7 0,7 
16 1,2 1,1 1,2 1,1 1,0 1,2 1,1 0,8 0,8 0,8 0,7 
17 1,4 1,3 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 
18 5,0 4,9 4,1 4,2 4,6 4,3 4,5 4,6 4,3 4,2 4,3 
19 12,4 12,0 11,8 12,2 12,5 13,2 13,5 12,6 12,6 12,1 11,8 

20 17,2 17,5 18,6 19,0 19,0 19,1 18,3 18,6 18,4 18,4 18,7 
21 17,2 17,6 17,9 18,2 17,7 16,7 16,8 16,7 16,9 17,6 17,6 
22 14,2 13,5 13,6 12,7 11,9 11,7 12,0 12,3 12,5 12,7 12,9 
23 9,5 9,5 8,9 8,3 8,4 8,5 8,2 8,8 9,1 9,0 - 
24 6,5 6,2 5,9 5,7 6,1 6,1 6,0 6,2 6,6 - - 

25 4,3 4,1 4,0 4,2 4,1 4,4 4,6 4,7 - - - 
26 2,7 2,8 2,8 2,8 3,0 3,2 3,2 - - - - 
27 1,9 2,1 2,0 2,1 2,2 2,3 - - - - - 
28 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 - - - - - - 
29 1,0 1,1 1,1 1,2 - - - - - - - 
30 0,8 0,7 0,4 - - - - - - - - 
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Tabell 9  
Relativa risker att flytta hemifrån för båda könen, samtliga och efter kohort. 

Variabler  Samtliga Födda 
1965-69 

Födda 
1970-74 

Födda 
1975-79 

Födda 
1980-85 

       
Kön Kvinna 1 1 1 1 1 
 Man 0,63 0,59 0,62 0,66 0,65 
       
Födelseår 1965-69 1 - - - - 
 1970-74 1,05 - - - - 
 1975-79 0,99 ** - - - - 
 1980-85 0,97 - - - - 
       

Kommuntyp 
Storstäder 0,76 0,81 0,81 0,76 0,69 
Förorter 0,78 0,80 0,81 0,78 0,73 

 Större städer 1 1 1 1 1 

 
Pendlings-
kommuner 1,01 1,01 ** 1,01 * 1,02 * 1,02 ** 

 
Glesbygds-
kommuner 1,03 0,98 1,03 1,05 1,07 

 Övriga kommuner 1,08 1,05 1,07 1,08 1,13 
       
Bakgrund Sverige 1 1 1 1 1 
 Norden 1,08 1,11 1,08 1,07 1,04 

 
En utrikes född 
förälder 0,91 0,94 0,92 0,92 0,89 

 
Båda föräldrar 
födda utomlands 0,59 0,72 0,63 0,58 0,54 

 
Född utanför 
Norden 0,71 0,68 0,68 0,75 0,72 

       
Familjetyp Båda föräldrar 1 1 1 1 1 
 Mor 1,35 1,40 1,32 1,29 1,38 
 Far 1,18 1,27 1,12 1,07 1,26 
       
Antal syskon Inga 0,88 0,87 0,89 0,90 0,89 
 Ett 1 1 1 1 1 
 Två 1,08 1,08 1,07 1,07 1,08 
 Tre eller fler 1,18 1,19 1,18 1,19 1,17 
 Uppgift saknas 1,82 1,62 1,69 2,00 1,90 
xx = ej signifikant skild från referenskategorin 
* = signifikant skild från referenskategorin på nivån 5 procent 
** = signifikant skild från referenskategorin på nivån 1 procent 
Övriga resultat är signifikant skilda från referenskategorin på nivån 0,01 procent 
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Tabell 10  
Relativa risker att flytta hemifrån för kvinnor, samtliga och efter kohort. 

Variabler  Samtliga Födda 
1965-69 

Födda 
1970-74 

Födda 
1975-79 

Födda 
1980-85 

       
Födelseår 1965-69 (ref.) 1 - - - - 
 1970-74 1,01 ** - - - - 
 1975-79 0,92 - - - - 
 1980-85 0,89 - - - - 
       
Kommuntyp Storstäder 0,74 0,77 0,77 0,74 0,67 

Förorter 0,77 0,78 0,78 0,78 0,74 
 Större städer (ref.) 1 1 1 1 1 
 Pendlings-

kommuner 1,04 1,03 ** 1,03 ** 1,04 1,04 
 Glesbygds-

kommuner 1,16 1,13 1,19 1,14 1,18 
 Övriga kommuner 1,12 1,10 1,12 1,12 1,16 
       
Bakgrund Sverige (ref.) 1 1 1 1 1 
 Norden 1,11 1,14 1,11 1,09 1,07 
 En utrikes född 

förälder 0,89 0,91 0,87 0,90 0,88 
 Båda föräldrar 

födda utomlands 0,59 0,70 0,63 0,58 0,55 
 Född utanför 

Norden 0,71 0,67 0,66 0,72 0,73 
       
Familjetyp Båda föräldrar (ref.) 1 1 1 1 1 
 Mor 1,35 1,39 1,33 1,29 1,38 
 Far 1,19 1,25 1,15 1,07 1,27 
       
Antal syskon Inga 0,89 0,88 0,91 0,91 0,89 
 Ett (ref.) 1 1 1 1 1 
 Två 1,08 1,09 1,08 1,07 1,08 
 Tre eller fler 1,23 1,25 1,24 1,22 1,19 
 Uppgift saknas 1,77 1,64 1,65 1,99 1,84 
xx = ej signifikant skild från referenskategorin 
* = signifikant skild från referenskategorin på nivån 5 procent 
** = signifikant skild från referenskategorin på nivån 1 procent 
Övriga resultat är signifikant skilda från referenskategorin på nivån 0,01 procent 



 48 

Tabell 11  
Relativa risker att flytta hemifrån för män, samtliga och efter kohort.  

Variabler  Samtliga Födda 
1965-69 

Födda 
1970-74 

Födda 
1975-79 

Födda 
1980-85 

       
Födelseår 1965-69 (ref.) 1 - - - - 
 1970-74 1,10 - - - - 
 1975-79 1,07 - - - - 
 1980-85 1,05 - - - - 
       
Kommuntyp Storstäder 0,80 0,86 0,86 0,79 0,71 

Förorter 0,79 0,82 0,84 0,78 0,72 
 Större städer (ref.) 1 1 1 1 1 
 Pendlings-

kommuner 0,99 * 0,99 xx 1,00 xx 0,99 xx 0,99 xx 
 Glesbygds-

kommuner 0,91 0,85 0,90 0,96 0,96 ** 
 Övriga kommuner 1,03 1,00 xx 1,01 ** 1,05 1,09 
       
Bakgrund Sverige (ref.) 1 1 1 1 1 
 Norden 1,05 1,07 1,06 1,05 1,01 xx 
 En utrikes född 

förälder 0,95 0,97 0,98 * 0,95 0,91 
 Båda föräldrar 

födda utomlands 0,60 0,74 0,64 0,59 0,55 
 Född utanför 

Norden 0,73 0,70 0,71 0,79 0,72 
       
Familjetyp Båda föräldrar (ref.) 1 1 1 1 1 
 Mor 1,36 1,42 1,31 1,31 1,39 
 Far 1,18 1,29 1,11 1,07 1,25 
       
Antal syskon Inga 0,88 0,86 0,87 0,89 0,89 
 Ett (ref.) 1 1 1 1 1 
 Två 1,07 1,07 1,07 1,07 1,08 
 Tre eller fler 1,14 1,14 1,14 1,15 1,14 
 Uppgift saknas 1,83 1,61 1,69 1,98 1,92 
xx = ej signifikant skild från referenskategorin 
* = signifikant skild från referenskategorin på nivån 5 procent 
** = signifikant skild från referenskategorin på nivån 1 procent 
Övriga resultat är signifikant skilda från referenskategorin på nivån 0,01 procent 
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Tabell 12  
Relativa risker att flytta hemifrån för båda könen, kvinnor och män,  
resultat för varje variabel analyserad separat. 

Variabler  Samtliga  Kvinnor  Män 

       
Kön Kvinna (ref.) 1  -  - 
 Man 0,64  -  - 
       

       
Födelseår 1965-69 (ref.) 1  1  1 
 1970-74 1,05  1,00 xx  1,09 
 1975-79 0,99  0,91  1,05 
 1980-85 0,96  0,87  1,03 
       

       
Kommuntyp Storstäder 0,76  0,72  0,79 

Förorter 0,79  0,77  0,79 
 Större städer (ref.) 1  1  1 
 Pendlingskommuner 1,02  1,05  1,00 xx 
 Glesbygdskommuner 1,03  1,20  0,93 
 Övriga kommuner 1,08  1,14  1,04 
       

       
Bakgrund Sverige (ref.) 1  1  1 
 Norden 1,08  1,115  1,06 
 En utrikes född förälder 0,91  0,853  0,94 
 Båda föräldrar födda 

utomlands 
0,55  0,522  0,56 

 Född utanför Norden 0,72  0,686  0,74 
       

       
Familjetyp Båda föräldrar (ref.) 1  1  1 
 Mor 1,29  1,27  1,31 
 Far 1,12  1,14  1,18 
       

       
Antal syskon Inga 0,92  0,93  0,92 
 Ett (ref.) 1  1  1 
 Två 1,08  1,09  1,08 
 Tre eller fler 1,18  1,23  1,15 
 Uppgift saknas 1,39  1,33  1,47 
xx = ej signifikant skild från referenskategorin 
* = signifikant skild från referenskategorin på nivån 5 procent 
** = signifikant skild från referenskategorin på nivån 1 procent 
Övriga resultat är signifikant skilda från referenskategorin på nivån 0,01 procent 
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