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Sammanfattning 

Ökat antal personer 55 år och äldre 
Antalet personer 55 år och äldre i Stockholms län har ökat från 460 000 år 2000 till 621 000 
år 2018. Antalet födda i Stockholms län har ökat med omkring 50 procent och antalet utrikes 
födda har nästan fördubblats under perioden. Antalet födda i övriga Sverige har däremot 
varit i princip oförändrat. 
 

Var fjärde person är 55 år eller äldre 
Drygt var fjärde person i länet, 27 procent, är 55 år eller äldre. Andelen varierar mellan 
kommunerna och är högst i Norrtälje kommun, 40 procent, och lägst i Huddinge kommun, 
23 procent. Andelen 55 år och äldre har ökat i de flesta av länets kommuner under 2000-
talet.  
 

Västra Götaland, Västernorrland och Skåne vanliga födelselän 
I Stockholms län är 43 procent av befolkningen 55 år och äldre födda i länet, 32 procent är 
födda i övriga Sverige och 25 procent är utrikes födda. Av de födda i övriga Sverige är Västra 
Götalands län det vanligaste födelselänet, därefter kommer Västernorrlands län och Skåne 
län. I kommuner som gränsar till Uppsala eller Södermanland är ofta dessa län det vanligaste 
födelselänet. Gotland är det vanligaste födelselänet för utomlänsfödda i Norrtälje kommun. 
 

Utrikes födda är ofta födda i Finland. 
Finland är det vanligaste födelselandet för utrikes födda 55 år och äldre. Nära var fjärde 
utrikes född är från Finland. Finland är det vanligaste födelselandet bland utrikes födda i alla 
länets kommuner och i nästan alla stadsdelsnämnder i Stockholms stad.  
 

Vanligt att vara ensamstående bland de äldsta 
Vilken typ av hushåll personer 55 år och äldre bor i hänger ihop med deras ålder. Andelen 
ensamstående är högst i åldersgruppen 85 år och äldre, tre av fyra kvinnor och två av fem 
män i denna ålder är ensamstående. I åldersgruppen 55–64 år, är det relativt vanligt att bo i 
hushåll med barn, det gäller omkring 30 procent. 
 

Vanligt att ha bott länge i bostaden 
Omkring 40 procent av personer 55 år och äldre i Stockholms län har bott i sin nuvarande 
bostad i 20 år eller mer. Att ha bott länge i bostaden är särskilt vanligt i de äldsta 
åldersgrupperna och bland boende i småhus. Att ha bott mindre än 5 år i bostaden är 
vanligast bland de yngsta, 55–64 år, och de äldsta, 85 år och äldre. 
 

Negativt flyttnetto gentemot övriga Sverige 
År 2018 flyttade omkring 1 400 fler personer 55 år och äldre från Stockholms län än som 
flyttade in till länet. Stockholms län har haft ett negativt flyttnetto gentemot andra län under 
alla år på 2000-talet.  
 

De flesta kommuner har ett negativt flyttnetto 
Alla kommuner utom Norrtälje har haft ett negativt flyttnetto gentemot andra län under den 
senaste 5-årsperioden, 2014–2018. De flesta kommuner har också ett negativt flyttnetto 
gentemot andra kommuner i Stockholms län, medan många kommuner har ett utrikes 
flyttnetto nära noll. Norrtälje är den kommun med störst positivt flyttnetto, i genomsnitt 360 
personer per år, medan Stockholms stad har störst negativt flyttnetto, nästan 400 fler 
utflyttare än inflyttare per år.   
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1. Utveckling av antalet personer 55 år och äldre 

År 2018 fanns det 621 000 personer i åldrarna 55 år och äldre i Stockholms län. Antalet 

har ökat från 460 000 personer år 2000, en ökning med 35 procent. Åldersgruppen har vuxit 

mer än länets befolkning som helhet som ökat med 29 procent under samma period. Andelen 

i dessa åldrar har därmed ökat något under 2000-talet. Personer i åldrarna 55 år och äldre 

utgör idag drygt en fjärdedel av befolkningen i Stockholms län. Stockholms län har en yngre 

befolkning än riket som helhet där nära en tredjedel är i dessa åldrar. Även i riket har 

andelen 55 år och äldre ökat under 2000-talet. 

När utvecklingen av antalet 55 år och äldre studeras för mindre åldersgrupper märks hur 

de påverkas av årskullarnas storlek, se diagram 1. Det är tydligt hur de stora kullarna födda 

på 1940-talet åldras och går från åldersgrupp till åldersgrupp. De första åren på 2000-talet 

ökade antalet i åldersgruppen 55–64 år till följd av att födda under senare delen av 1940-talet 

kom upp i dessa åldrar. År 2007 började denna åldersgrupp minska något medan 

åldersgruppen 65–74 istället började öka kraftigt. Under de senaste åren har de tidiga 40-

talisterna passerat 75 års ålder och denna åldersgrupp har därmed börjat öka i storlek. 

Antalet personer 85 år och äldre är den minsta åldersgruppen. Denna grupp har varit i stort 

sett oförändrad i storlek under de senaste 10 åren och antalet i dessa åldrar väntas börja öka 

först om några år1. 

 
Diagram 1 Antal personer i åldrarna 55 år och äldre i Stockholms län, efter ålder. 2000–2018 

 

Befolkningen i Stockholms län kan delas upp i födda i Stockholms län, födda i övriga riket 

samt utrikes födda. Följs utvecklingen av antalet personer 55 år och äldre för dessa tre 

grupper märks att antalet födda i övriga Sverige har varit i princip konstant under 2000-talet 

medan antalet födda i Stockholms län och antalet utrikes födda ökat. Antalet utrikes födda i 

åldersgruppen 55 år och äldre har nästan fördubblats sedan år 2000 och deras andel av 

befolkningen har ökat från 18 till 25 procent. Att antalet utrikes födda i åldersgruppen ökar 

                                                 
1 Stockholms läns prognos – Huvudrapport, Befolkningsprognos 2018-2027/60, Demografirapport 2018:3, Stockholms läns 
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beror främst på att fler personer som invandrat på 1990-talet eller tidigare kommer upp i dessa 

åldrar och endast till mindre del på de senaste årens invandring. Eftersom invandringen till 

Sverige domineras av personer i åldrarna 20–39 år kommer det dröja innan de senaste årens 

invandring får en betydande påverkan på åldersgruppen 55 år och äldre. 

 
Diagram 2 Antal personer i åldrarna 55 år och äldre efter födelseregion i Stockholms län. 2000–2018 

 

Antalet 55 år och äldre har ökat i alla Stockholms läns kommuner sedan år 2000 och i 

nästan alla kommuner har också andelen 55 år och äldre ökat. Undantagen är Stockholms 

stad, Danderyd och Lidingö där andelen är i stort sett oförändrad och Solna och Sundbyberg 

där andelen har minskat. Att andelen äldre har minskat i Solna och Sundbyberg beror på en 

stor ökning av antalet personer yngre än 55 år, främst personer i åldrarna kring 30 år och 

mindre barn. Dessa två kommuner är de i Stockholms län som byggt mest under 2000-talet, i 

förhållande till befolkningen, och som befolkningsmässigt har vuxit mest under perioden. 

Mest har andelen 55 år och äldre ökat i några av länets skärgårdskommuner: Vaxholm, 

Värmdö, Norrtälje och Österåker. I Norrtälje har befolkningen i åldrar yngre än 55 endast 

ökat marginellt under 2000-talet, vilket är en förklaring till den ökande andelen 55 år och 

äldre. I övriga tre kommuner är det främst en stor ökning av antalet 55 år och äldre som 

ligger bakom den ökande andelen. År 2018 varierar andelen 55 år och äldre i Stockholms läns 

kommuner mellan 23 procent i Huddinge och Sundbyberg och 40 procent i Norrtälje. 

I flera av Stockholms stads stadsdelsnämnder har andelen 55 år och äldre minskat sedan 

år 2000. I Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hägersten-Liljeholmen och Hässelby-Vällingby har 

andelen 55 år och äldre minskat med 4-5 procentenheter. I Hägersten-Liljeholmen beror 

minskningen på en kraftig ökning av befolkningen i åldrarna under 55 år medan den i övriga 

tre stadsdelsnämnder kan förklaras av en förhållandevis liten ökning av antalet personer i 

åldern 55 år och äldre. De stadsdelsnämnder där andelen äldre har ökat mest är Rinkeby-

Kista och Södermalm, med 6 respektive 5 procentenheter. Här har antalet 55 år och äldre 

ökat relativt mycket samtidigt som antalet yngre än 55 ökat relativt lite. Det gäller särskilt 

Rinkeby-Kista där antalet yngre än 55 år ökat marginellt. Befolkningen i Rinkeby-Kista hade 

år 2000 en betydligt yngre åldersstruktur än övriga stadsdelsnämnder och är även år 2018 

den stadsdelsnämnd i Stockholms stad med lägst andel i åldrarna 55 år och äldre år, 21 

procent. Högst är andelen på Södermalm och Östermalm, 31 procent.  
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Tabell 1 Antal och andel personer i åldrarna 55 år och äldre i kommunerna i Stockholms län. 2000 och 2018  
2000 

 
 2018 

 

 Antal Andel av befolkningen  Antal Andel av befolkningen 

Botkyrka 15 900 22  22 400 24 

Danderyd 9 100 31  10 100 30 

Ekerö 5 200 23  8 000 28 

Haninge 15 600 22  22 500 25 

Huddinge 18 300 22  26 100 23 

Järfälla 15 600 26  21 100 27 

Lidingö 12 500 31  14 900 31 

Nacka 18 000 24  27 300 26 

Norrtälje 16 800 32  24 600 40 

Nykvarn 1 800 22  3 000 27 

Nynäshamn 6 700 28  9 600 34 

Salem 3 100 23  4 400 26 

Sigtuna 8 200 23  11 900 25 

Sollentuna 14 100 24  19 200 26 

Solna 16 500 29  20 200 25 

Stockholm 193 200 26  246 400 26 

Sundbyberg 8 300 25  11 500 23 

Södertälje 20 200 26  26 400 27 

Tyresö 9 000 23  12 900 27 

Täby 16 000 27  21 100 30 

Upplands Väsby 8 500 23  12 300 27 

Upplands-Bro 4 500 22  7 400 26 

Vallentuna 5 600 22  8 800 26 

Vaxholm 2 300 25  3 900 32 

Värmdö 6 900 22  12 400 28 

Österåker 8 000 23  12 900 29 

Stockholms län 462 200 25  623 300 27 

 
Tabell 2 Antal och andel personer i åldrarna 55 år och äldre i SDO i Stockholms stad. 2000 och 2018  

2000 
 

 2018 
 

 Antal Andel av befolkningen  Antal Andel av befolkningen 

Bromma 15 100 26  19 400 24 

Enskede-Årsta-Vantör 21 200 26  22 800 23 

Farsta 14 200 31  15 500 26 

Hägersten-Liljeholmen 15 400 26  20 000 22 

Hässelby-Vällingby 16 300 28  18 600 25 

Kungsholmen 14 100 27  19 500 27 

Norrmalm 14 900 24  19 600 27 

Rinkeby-Kista 7 100 16  10 800 21 

Skarpnäck 9 000 23  11 300 24 

Skärholmen 8 100 26  9 100 24 

Spånga-Tensta 6 700 20  8 600 22 

Södermalm 26 300 26  39 700 31 

Älvsjö 5 500 26  7 600 25 

Östermalm 19 400 31  23 500 31 
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2. Beskrivning av gruppen 55 år och äldre 

I diagram 3 visas köns och åldersfördelningen för befolkningen i åldrarna 55 år och äldre 

som ålderspyramider för de tre olika födelseregionerna: födda i Stockholms län, födda i 

övriga Sverige och utrikes födda. För de två grupperna födda i Sverige märks tydligt de stora 

kullarna födda på 1940-talet som en puckel i 70–75-årsåldern medan antalet utrikes födda i 

princip minskar i antal för varje enskild ålder. Födda i övriga Sverige har den äldsta 

åldersstrukturen, med en förhållandevis hög andel i åldrar över 80, medan utrikes födda har 

en yngre åldersstruktur med en stor andel i åldrarna under 65 år. 

 
Diagram 3 Befolkningspyramider för åldrarna 55 år och äldre i Stockholms län efter födelseregion. 2018 

 Födda i Stockholms län 

 
 Födda i övriga Sverige 

 
 Utrikes födda 
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2.1 Födelseregion 

Totalt sett är 43 procent av befolkningen 55 år och äldre i Stockholms län födda i länet, 32 

procent är födda i ett annat län och 25 procent är utrikes födda. I de flesta av länets 

kommuner är det vanligast att vara född i Stockholms län och minst vanligt att vara utrikes 

född bland personer 55 år och äldre, men andelarna varierar mellan kommunerna. I 

Norrtälje är både andelen utomlänsfödda och andelen utrikes födda relativt låg och 63 

procent är födda i Stockholms län. Södertälje, Botkyrka och Sigtuna är de kommuner med 

lägst andel stockholmsfödda, omkring 30 procent. För Södertäljes och Botkyrkas del ligger 

förklaringen i en hög andel utrikes födda medan det för Sigtunas del framförallt beror på en 

hög andel födda i övriga Sverige. 

 
Tabell 3 Fördelning efter födelseregion för personer 55 år och äldre i Stockholms läns kommuner. 2018 

 Födda i Stockholms län Födda i övriga Sverige Utrikes födda Summa Antal 

Botkyrka 30 22 48 100 22 381 

Danderyd 45 40 15 100 10 093 

Ekerö 55 33 12 100 8 015 

Haninge 45 28 27 100 22 541 

Huddinge 42 27 32 100 26 132 

Järfälla 36 34 30 100 21 148 

Lidingö 47 37 16 100 14 910 

Nacka 45 34 22 100 27 298 

Norrtälje 63 25 11 100 24 604 

Nykvarn 41 42 17 100 2 991 

Nynäshamn 52 34 13 100 9 591 

Salem 42 36 22 100 4 392 

Sigtuna 31 40 29 100 11 869 

Sollentuna 39 36 25 100 19 186 

Solna 38 34 28 100 20 177 

Stockholm 43 32 25 100 246 394 

Sundbyberg 40 29 31 100 11 455 

Södertälje 29 30 41 100 26 407 

Tyresö 50 30 20 100 12 913 

Täby 42 40 18 100 21 081 

Upplands Väsby 34 33 32 100 12 251 

Upplands-Bro 33 39 27 100 7 409 

Vallentuna 53 32 15 100 8 777 

Vaxholm 54 36 10 100 3 901 

Värmdö 57 28 16 100 12 435 

Österåker 50 35 15 100 12 949 

Stockholms län 43 32 25 100 621 300 

 

Andelen födda i och utanför Stockholms län i åldersgruppen 55 år och äldre varierar också 

mellan Stockholms stads stadsdelsnämnder. I de flesta stadsdelsnämnder är det vanligast att 

vara född i Stockholms län. Andelen stockholmsfödda varierar mellan 42 och 50 procent i 

alla stadsdelsnämnder utom i Rinkeby-Kista, Skärholmen och Spånga-Tensta där andelen är 

betydligt lägre. Lägst är andelen i Rinkeby-Kista där 15 procent av befolkningen 55 år och 

äldre är födda i Stockholms län. Här är istället andelen utrikes födda högst, 72 procent. Lägst 

andel utrikes födda har Östermalm med 14 procent. Även i övriga innerstaden samt i 

Bromma är andelen utrikes födda förhållandevis låg. 
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Tabell 4 Fördelning efter födelseregion för personer 55 år och äldre i SDO i Stockholms stad. 2018 

 Födda i Stockholms län Födda i övriga Sverige Utrikes födda Summa Antal 

Bromma 48 35 16 100 19 381 

Enskede-Årsta-Vantör 44 28 29 100 22 779 

Farsta 47 27 26 100 15 530 

Hägersten-Liljeholmen 46 32 22 100 19 993 

Hässelby-Vällingby 42 28 29 100 18 603 

Kungsholmen 44 39 16 100 19 464 

Norrmalm 43 39 18 100 19 561 

Rinkeby-Kista 15 13 72 100 10 804 

Skarpnäck 46 30 25 100 11 267 

Skärholmen 26 18 57 100 9 088 

Spånga-Tensta 30 21 49 100 8 563 

Södermalm 48 36 16 100 39 683 

Älvsjö 50 31 19 100 7 550 

Östermalm 45 40 14 100 23 518 

 

Födelselän för födda i övriga Sverige 

Som visats tidigare varierar andelen födda i övriga Sverige mellan kommunerna. Det är 

också variationer mellan kommunerna i vilka födelselän som är de vanligaste. Totalt sett i 

Stockholms län är Västra Götalands län det vanligaste födelselänet för utomlänsfödda i 

åldersgruppen 55 år och äldre. Därefter kommer Västernorrlands län och Skåne län. Västra 

Götalands län och Skåne län är befolkningsmässigt stora län, vilket gör att man kan vänta sig 

ett stort antal födda i dessa län.  

I många kommuner är Västra Götalands län det vanligaste födelselänet. Västernorrlands 

län är också ofta med bland de tre vanligaste födelselänen medan det är ganska få kommuner 

där Skåne län är ett av de tre vanligaste. Att Skåne ändå är det tredje vanligaste födelselänet 

för personer 55 år och äldre födda i andra län kan förklaras av att Skåne är det näst vanligaste 

födelselänet i Stockholms stad. I kommuner nära länsgräns är det vanligt att det angränsande 

länet är det vanligaste födelselänet. I Norrtälje, Sigtuna och Upplands-Bro är Uppsala län det 

vanligaste födelselänet och i Nykvarn, Salem och Södertälje är Södermanlands län det 

vanligaste födelselänet. I Nynäshamn är Gotlands län det vanligaste födelselänet för födda i 

andra län. 

Även i Stockholms stads stadsdelsnämnder är det vanligt att Västra Götaland och 

Västernorrlands län är med bland de tre vanligaste födelselänen. Västra Götaland är det 

vanligaste födelselänet i alla SDO utom i Rinkeby-Kista, där Norrbotten är vanligast, och i 

Skärholmen, där Västernorrlands län är det vanligaste födelselänet för födda i andra län.  
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Tabell 5 Vanliga födelselän för 55 år och äldre födda i övriga Sverige i Stockholms läns kommuner. 2018 

 Vanligaste födelselän  Näst vanligaste födelselän Tredje vanligaste födelselän 

Botkyrka Västernorrlands län Västra Götalands län Södermanlands län 

Danderyd Västra Götalands län Skåne län Östergötlands län 

Ekerö Västra Götalands län Gävleborgs län Skåne län 

Haninge Västernorrlands län Västra Götalands län Norrbottens län 

Huddinge Västra Götalands län Västernorrlands län Norrbottens län 

Järfälla Västra Götalands län Västernorrlands län Norrbottens län 

Lidingö Västra Götalands län Skåne län Östergötlands län 

Nacka Västra Götalands län Skåne län Västernorrlands län 

Norrtälje Uppsala län Västernorrlands län Gävleborgs län 

Nykvarn Södermanlands län Västernorrlands län/Norrbottens län 

Nynäshamn Gotlands län Västernorrlands län Västra Götalands län 

Salem Södermanlands län Östergötlands län Västernorrlands län 

Sigtuna Uppsala län Västernorrlands län Gävleborgs län 

Sollentuna Västra Götalands län Västernorrlands län Gävleborgs län 

Solna Västra Götalands län Västernorrlands län Norrbottens län 

Stockholm Västra Götalands län Skåne län Västernorrlands län 

Sundbyberg Västernorrlands län Norrbottens län Västra Götalands län 

Södertälje Södermanlands län Västernorrlands län Norrbottens län 

Tyresö Västra Götalands län Norrbottens län Västernorrlands län 

Täby Västra Götalands län Skåne län Västernorrlands län 

Upplands Väsby Västernorrlands län Norrbottens län Gävleborgs län 

Upplands-Bro Uppsala län Norrbottens län Västernorrlands län/Västmanlands län 

Vallentuna Västra Götalands län Västernorrlands län Gävleborgs län 

Vaxholm Västra Götalands län Uppsala län Skåne län 

Värmdö Västra Götalands län Västernorrlands län Norrbottens län 

Österåker Västra Götalands län Västernorrlands län Norrbottens län 

Stockholms län Västra Götalands län Västernorrlands län Skåne län 

I Nykvarn är antalet födda i Västernorrlands och Norrbottens län detsamma. Det gäller också födda i Västernorrlands och 

Västmanlands län boende i Upplands-Bro. 

 
Tabell 6 Vanliga födelselän för 55 år och äldre födda i övriga Sverige i SDO i Stockholms stad. 2018 

 Vanligaste födelselän  Näst vanligaste födelselän Tredje vanligaste födelselän 

Bromma Västra Götalands län Skåne län Västernorrlands län 

Enskede-Årsta-Vantör Västra Götalands län Västernorrlands län Norrbottens län 

Farsta Västra Götalands län Västernorrlands län Norrbottens län 

Hägersten-Liljeholmen Västra Götalands län Västernorrlands län Norrbottens län 

Hässelby-Vällingby Västra Götalands län Gävleborgs län Västernorrlands län 

Kungsholmen Västra Götalands län Skåne län Västernorrlands län 

Norrmalm Västra Götalands län Skåne län Västernorrlands län 

Rinkeby-Kista Norrbottens län Västernorrlands län Gävleborgs län 

Skarpnäck Västra Götalands län Norrbottens län Skåne län 

Skärholmen Västernorrlands län Västra Götalands län Skåne län 

Spånga-Tensta Västra Götalands län Norrbottens län Västernorrlands län 

Södermalm Västra Götalands län Skåne län Västernorrlands län 

Älvsjö Västra Götalands län Västernorrlands län Skåne län 

Östermalm Västra Götalands län Skåne län Östergötlands län 

 

Tid i Sverige och födelseland för utrikes födda 

En stor andel av de utrikes födda i åldrarna 55 år och äldre i Stockholms län har bott en 

längre tid i Sverige. Totalt sett har omkring 40 procent en vistelsetid på 40 år eller mer, 

medan 10 procent har bott mindre än 10 år i Sverige. Kvinnor har något längre vistelsetid än 

män, men skillnaderna är ganska små. Däremot är det tydliga skillnader mellan olika åldrar. 

Andelen med lång vistelsetid är tydligt högre för varje åldersgrupp. I åldersgruppen 85 år och 

äldre har mer än 70 procent en vistelsetid på 40 år eller mer. Detta gäller omkring 20 procent 
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av de utrikes födda i åldern 55–64 år. I denna åldersgrupp är det istället vanligare att ha en 

vistelsetid på 20–29 år eller 30–39 år. Skillnaden i vistelsetid mellan olika åldersgrupper 

hänger samman med att många har invandrat till Sverige när de var i 20- eller 30-årsåldern. 

 
Diagram 4 Vistelsetid i Sverige för utrikes födda 55 år och äldre i Stockholms län efter kön och ålder. 2018 

 
 

Det vanligaste födelselandet bland utrikes födda 55 år och äldre i Stockholms län är 

Finland. År 2018 var 23 procent av de utrikes födda födda i Finland. Det är särskilt bland 

kvinnor som Finland är ett vanligt födelseland. Födda i Finland utgör 28 procent av de 

utrikes födda kvinnorna och 17 procent av de utrikes födda männen. Irak, Iran och Polen 

utgör omkring 6 procent vardera av de utrikes födda. 

Jämfört med 2013 har antalet födda i Finland och Tyskland minskat medan antalet i födda 

i de övriga vanligaste födelseländerna har ökat. Syrien var inte med bland de 10 största 

födelseländerna 2013 medan Norge har lämnat listan. 

 
Tabell 7 De tio vanligaste födelseländerna för utrikes födda 55 år och äldre i Stockholms län. 2018  

Födelseland Båda könen Kvinnor Män 

Finland 23 28 17 

Irak 6 5 8 

Iran 6 5 8 

Polen 6 7 5 

Turkiet 5 4 5 

Chile 4 4 4 

Syrien 3 3 4 

Jugoslavien 3 3 4 

Tyskland 3 3 3 

Grekland 2 2 3 

Övriga länder 38 35 40 

Summa 100 100 100 
Antal 155 665 83 515 72 150 

Tabellen är sorterad efter de vanligaste födelseländerna för båda könen sammantaget. 

 

I tabell 8 redovisas de tre vanligaste födelseländerna för utrikes födda 55 år och äldre i 

Stockholms läns kommuner. I alla Stockholms läns kommuner är Finland det vanligaste 

födelselandet. Andelen födda i Finland av de utrikes födda varierar från 17 procent i 

Sollentuna till 68 procent i Nykvarn. Iran, Tyskland, Irak och Polen är ofta med bland de tre 
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vanligste länderna. Vaxholms kommun sticker ut med Norge och Storbritannien som andra 

och tredje vanligaste födelseland bland utrikes födda. 

 
Tabell 8 Vanliga födelseländer för utrikes födda 55 år och äldre i Stockholms läns kommuner. 2018 

 Vanligaste födelseland  Näst vanligaste födelseland Tredje vanligaste födelseland 

Botkyrka Finland Turkiet Irak 

Danderyd Finland Iran Tyskland 

Ekerö Finland Tyskland Polen 

Haninge Finland Polen Turkiet 

Huddinge Finland Irak Turkiet 

Järfälla Finland Iran Irak 

Lidingö Finland Tyskland Polen 

Nacka Finland Polen Tyskland 

Norrtälje Finland Tyskland Norge 

Nykvarn Finland Irak/Jugoslavien/Ungern 

Nynäshamn Finland Polen Tyskland 

Salem Finland Syrien Irak 

Sigtuna Finland Irak Turkiet 

Sollentuna Finland Iran Chile 

Solna Finland Iran Polen 

Stockholm Finland Iran Irak 

Sundbyberg Finland Iran Syrien 

Södertälje Finland Irak Syrien 

Tyresö Finland Chile Tyskland 

Täby Finland Iran Polen 

Upplands Väsby Finland Iran Irak 

Upplands-Bro Finland Irak Iran 

Vallentuna Finland Iran Tyskland 

Vaxholm Finland Norge Storbritannien 

Värmdö Finland Tyskland Jugoslavien 

Österåker Finland Tyskland Chile 

I Nykvarn är antalet födda i Irak, Jugoslavien och Ungern detsamma. 

 

När de vanligaste födelseländerna för utrikes födda jämförs mellan stadsdelsnämnderna i 

Stockholms stad är det i några SDO som Finland inte är det vanligaste födelselandet. Det 

gäller Rinkeby-Kista, där Iran är vanligast, samt Skärholmen och Spånga-Tensta, där Irak är 

det vanligaste födelselandet för utrikes födda. Finland är dock det näst vanligaste eller tredje 

vanligaste födelselandet i dessa SDO.  

 
Tabell 9 Vanliga födelseländer för utrikes födda 55 år och äldre i SDO i Stockholms stad. 2018 

 Vanligaste födelseland  Näst vanligaste födelseland Tredje vanligaste födelseland 

Bromma Finland Iran Polen 

Enskede-Årsta-Vantör Finland Polen Irak 

Farsta Finland Polen Chile 

Hägersten-Liljeholmen Finland Polen Iran 

Hässelby-Vällingby Finland Irak Iran 

Kungsholmen Finland Iran Polen 

Norrmalm Finland Polen Iran 

Rinkeby-Kista Iran Irak Finland 

Skarpnäck Finland Polen Irak 

Skärholmen Irak Turkiet Finland 

Spånga-Tensta Irak Finland Turkiet 

Södermalm Finland Polen Iran 

Älvsjö Finland Polen Irak 

Östermalm Finland Polen Tyskland 
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Totalt sett finns det, som visats tidigare, fler kvinnor än män bland utrikes födda i åldrarna 

55 år och äldre. Det finns dock skillnad i könsfördelning mellan olika födelseländer. Bland 

födda i Finland utgör kvinnorna omkring två tredjedelar och även bland födda i Polen och 

Tyskland är kvinnorna i majoritet, omkring 60 procent. Av de tio vanligaste födelseländerna 

är andelen män högst bland födda i Grekland där männen utgör omkring 60 procent i 

åldersgruppen 55 år och äldre. 

Även åldersfördelningen skiljer sig åt mellan födelseländerna. Födda i Tyskland har en 

betydligt äldre åldersfördelning med drygt 60 procent i åldrarna 75 år och äldre. Även bland 

födda i Finland, Grekland och Jugoslavien är det förhållandevis många i högre åldrar medan 

det är fler yngre bland födda i Iran, Irak, Turkiet och Syrien. Drygt 60 procent av födda i 

dessa länder är i åldersgruppen 55–64 år. Åldersfördelningen bland födda i olika länder 

hänger samman med när i tiden de har invandrat till Sverige. Bland födda i Tyskland i 

åldrarna 55 och äldre är det exempelvis vanligt att ha invandrat till Sverige på 1950- och 

1960-talen medan en stor andel av födda i Syrien har invandrat under de senaste åren2. 

 

2.2 Hushållstyp 

Vilken typ av hushåll personer i åldrarna 55 år och äldre bor i hänger till stor del samman 

med vilken ålder de har. Det är också skillnader mellan kvinnor och män. Andelen 

ensamstående är högre för varje äldre åldersgrupp för kvinnorna i Stockholms län. Bland 

kvinnorna i åldrarna 55–64 är 24 procent ensamstående utan barn medan andelen är 75 

procent i den äldsta åldersgruppen, 85 år och äldre. Detta mönster är inte lika tydligt för män 

där andelen ensamstående är omkring 25 procent i åldersgrupperna 55–64, 65–74 och 75–

84 år och 41 procent i åldersgruppen 85 år och äldre. Att vara ensamstående i högre ålder 

innebär ofta att vara änka eller änkling. Eftersom kvinnor lever längre än män, och ofta är 

något eller några år yngre än sin make, är det vanligare att kvinnor förlorar sin partner än att 

män gör det. 

I åldersgruppen 55–64 år är det fortfarande relativt vanligt att bo i hushåll med barn. 

Bland kvinnorna är 28 procent sammanboende eller ensamstående med barn och bland män 

32 procent. Det är vanligt att barnen är unga vuxna i åldern 18–24 år som ännu inte har 

flyttat hemifrån. 

                                                 
2 Läs mer om detta i rapporten Från Finland till Afghanistan – invandring och utvandring för födda i olika länder sedan 1970, 

Demografiska rapporter 2016:1, SCB 
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Diagram 5 Hushållstyp för personer 55 år och äldre i Stockholms län efter kön och ålder. 2018 

 

För knappt 1 200 personer saknas uppgift om hushållstyp. Dessa ingår inte i diagrammet. 
 

När olika födelseregioner jämförs är det små skillnader mellan födda i Stockholms län och 

födda i övriga Sverige. Utrikes födda är mer sällan sammanboende utan barn och bor oftare i 

övriga hushåll än inrikes födda. Det innebär också att utrikes födda bor i större hushåll än 

inrikes födda. Den genomsnittliga hushållsstorleken är knappt 2 personer för födda i 

Stockholms län och födda i övriga Sverige medan genomsnittet för utrikes födda är knappt 

2,5 personer per hushåll. 

 
Diagram 6 Hushållstyp för personer 55 år och äldre i Stockholms län efter kön och födelseregion. 2018 

 

För knappt 1 200 personer saknas uppgift om hushållstyp. Dessa ingår inte i diagrammet. 

 

Det finns skillnader mellan kommuner vad gäller fördelningen efter hushållstyp. Dessa 

skillnader kan till viss del förklaras med olika bostadsbestånd i kommunerna. I Stockholms 

stad, Solna och Sundbyberg är andelen ensamstående högst, drygt 40 procent av kvinnorna 

och omkring 30 procent av männen är ensamstående utan barn. Det är också i dessa 
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kommuner i länet som det är vanligast med mindre lägenheter. Andelen sammanboende är 

generellt sett högre i kommuner med en stor andel småhus. Nykvarn är den kommun med 

högst andel sammanboende. Här tillhör 58 procent hushållstypen sammanboende utan barn 

medan 22 procent är ensamstående utan barn.  

När fördelningen efter hushållstyp jämförs för personer 55 år och äldre i Stockholms stads 

stadsdelsnämnder sticker Rinkeby-Kista, Skärholmen och Spånga-Tensta ut med 

förhållandevis höga andelar som bor i övriga hushåll. Omkring 20 procent bor i övriga 

hushåll i dessa tre stadsdelsnämnder medan andelen är 10 procent i Stockholms stad som 

helhet. I dessa stadsdelsnämnder finns många utrikes födda och utrikes födda bor, som visats 

tidigare, oftare än inrikes födda i övriga hushåll. 

 

2.3 Bostadstyp, bostadsarea och tid i bostaden 

I åldersgruppen 55 år och äldre bor 35 procent vardera i småhus och flerbostadshus med 

bostadsrätt medan 25 procent bor i flerbostadshus med hyresrätt. Ett par procent bor i 

specialbostäder eller övriga bostäder. Åldersgruppen 55 år och äldre fördelar sig på ungefär 

samma sätt i olika bostadstyper som länets befolkning som helhet. Jämförs kvinnor och män 

och olika åldrar märks en del skillnader. Det är en högre andel av kvinnorna som bor i 

flerbostadshus medan män i högre grad bor i småhus. I den äldsta åldersgruppen, 85 år och 

äldre, är det förhållandevis vanligt att bo i specialbostad. Här rör det sig främst om 

äldreboenden. 

 
Diagram 7 Bostadstyp för personer 55 år och äldre i Stockholms län efter kön och ålder. 2018 

 

 

Det är tydliga skillnader mellan utrikes födda och de två grupperna av inrikes födda vad 

gäller bostadstyp. Utrikes födda bor betydligt oftare i flerbostadshus med hyresrätt, omkring 

40 procent jämfört med omkring 20 procent bland stockholmsfödda och födda i övriga 

Sverige. Fördelningen efter bostadstyp är relativt lika mellan födda i Stockholms län och 

födda i övriga Sverige, men det är något vanligare att födda i Stockholms län bor i småhus 

medan födda i övriga Sverige något oftare bor i bostadsrättslägenhet. 
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Diagram 8 Bostadstyp för personer 55 år och äldre i Stockholms län efter kön och födelseregion. 2018 

 

 

Personer i åldersgruppen 55 år och äldre bor rymligare än de i åldrarna under 55 år. Den 

genomsnittliga bostadsarean per person var 53 kvm för personer 55 år och äldre. Totalt i 

Stockholms län var genomsnittet 36 kvm per person. Kvinnor har i genomsnitt en något 

större bostadsarea per person än män. Boarean per person är också högre för varje högre 

åldersklass. Detta kan förklaras av att kvinnor i åldrarna 55 år och äldre i högre grad än män 

är ensamstående och att andelen ensamstående är högre i högre åldrar. Ensamstående utan 

barn bor i genomsnitt på 71 kvm medan exempelvis sammanboende utan barn i genomsnitt 

har 52 kvm per person. Utrikes födda har mindre boarea per person än inrikes födda, vilket 

hänger samman med en högre andel i övriga hushåll och en högre andel boende i 

hyresrättslägenheter. Däremot är det i princip ingen skillnad mellan födda i och utanför 

Stockholms län. 

 
Tabell 10 Genomsnittlig bostadsarea per person för personer 55 år och äldre i Stockholms län. 2018 

 Kvadratmeter per person   Kvadratmeter per person 

Totalt 53      
 Ensamstående utan barn 71 

Kvinnor 55  Ensamstående med barn 40 

Män 51  Sammanboende utan barn 52   
 Sammanboende med barn 35 

55-64 år 47  Övriga hushåll 28 

65-74 år 55    

75-84 år 59  Flerbostadshus, bostadsrätt 51 

85+ år 61  Flerbostadshus, hyresrätt 44   
 Småhus 62 

Stockholms län 55  Specialbostad 36 

Övriga Sverige 56  Övriga 49 

Utrikes födda 44    

 

Ett sätt att studera boende och flyttbenägenhet är att redovisa hur lång tid man har bott i 

sin nuvarande bostad. Personer i åldrarna 55 år och äldre har ofta bott länge där de bor, 

omkring 40 procent har bott 20 år eller mer i sin nuvarande bostad. Det är i princip inga 

skillnader mellan kvinnor och män. Andelen som har bott 20 år eller mer i bostaden är lägre 

för utrikes födda än för födda i Stockholms län och i övriga Sverige. Detta kan förklaras av de 
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utrikes födda som bott i Sverige mindre än 20 år. För utrikes födda som bott i Sverige 20 år 

eller mer är andelarna snarlika de för inrikes födda. 

Generellt sett är tiden i nuvarande bostad högre ju äldre man är. Andelen som bott en 

kortare tid i bostaden, mindre än 5 år, är dock högre i åldersgruppen 85 år och äldre än i 

åldersgruppen 75–84 år. Detta hänger samman med att det främst är i den äldsta 

åldersgruppen som det är vanligt att bo i specialbostad, en bostadsform där många har bott 

en kortare tid. 

 
Tabell 11 Antal år i bostaden för personer 55 år och äldre i Stockholms län efter ålder. 2018 

 55-64 år 65-74 år 75-84 år 85+ år Alla åldrar 

0-4 år i bostaden 25 18 15 20 21 

5-9 år i bostaden 18 15 13 11 15 

10-19 år i bostaden 28 24 22 19 25 

20 år eller mer i bostaden 29 43 50 49 39 

Summa 100 100 100 100 100 

 
Tabell 12 Antal år i bostaden för personer 55 år och äldre i Stockholms län efter bostadstyp. 2018 

 

Flerbostadshus, 
bostadsrätt 

Flerbostadshus, 
hyresrätt Småhus Specialbostad Övriga 

0-4 år i bostaden 23 25 10 71 32 

5-9 år i bostaden 18 19 9 17 24 

10-19 år i bostaden 27 26 23 8 22 

20 år eller mer i bostaden 32 31 58 3 22 

Totalsumma 100 100 100 100 100 
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3. Flyttningar till, från och inom Stockholms län 

3.1 Flyttningar till och från länet 

Det är en nettoutflyttning från Stockholms län av personer i åldrarna 55 år och äldre. År 

2018 var det omkring 1 400 fler flyttningar från Stockholms län än till länet. Detta motsvarar 

den genomsnittliga nivån under 2000-talet. Både inflyttningen till och utflyttningen från 

länet har ökat under 2000-talet. Ökningen motsvarar ungefär den befolkningsökning som 

skett i åldersgruppen 55 år och äldre, vilket innebär att antalet flyttningar i relation till 

medelfolkmängden har varit relativt stabil under 2000-talet.  

Den största delen av flyttningarna av personer 55 år och äldre till och från Stockholms län 

sker till och från andra län i Sverige. Det är också här den största delen av det negativa 

flyttnettot uppstår. År 2018 flyttade drygt 4 800 personer från Stockholms län till ett annat 

län medan 3 400 personer flyttade till länet från andra delar av landet. Det har under alla år 

på 2000-talet varit ett negativt flyttnetto gentemot andra län av personer 55 år och äldre.  

In- och utvandringen till Stockholms län av personer 55 år och äldre är av mindre 

omfattning än flyttningarna över länsgränsen. Här är det heller inget tydligt mönster vad 

gäller flyttnettot. Vissa år har det varit en större invandring än utvandring och andra år en 

större utvandring än invandring. År 2018 var invandringen ungefär lika stor som 

utvandringen, omkring 1 600 personer i åldrarna 55 år och äldre. 

 
Diagram 9 Inrikes och utrikes flyttningar bland personer 55 år och äldre i Stockholms län. 2000–2018 

  Inrikes flyttningar Utrikes flyttningar 

  

År 2018 utgjorde födda i övriga Sverige knappt hälften av inflyttarna från andra län och 

födda i Stockholms län och utrikes födda utgör omkring en fjärdedel vardera. Även bland 

utflyttarna från länet står födda i övriga Sverige för närmare hälften medan födda i 

Stockholm utgör omkring en tredjedel och utrikes födda en femtedel. För födda i Stockholms 

län och födda i övriga riket har det varit ett negativt flyttnetto gentemot andra län alla år 

under 2000-talet. Detta gäller också för utrikes födda de flesta år men vissa år har det varit 

ett positivt inflyttningsnetto av utrikes födda. 
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Omkring tre av fyra av de 55 år och äldre som invandrar till länet är födda utomlands 

medan födda i Stockholms län och födda i övriga Sverige utgör knappt 15 procent vardera. 

Bland emigranterna är andelen utrikes födda något lägre och andelen inrikes födda något 

högre. För födda i Stockholms län och i övriga Sverige har utrikes flyttnettot varierat kring 

noll. För utrikes födda var det en nettoutvandring de flesta år under tidigt 2000-tal medan 

det sedan 2011 har varit en nettoinvandring av utrikes födda 55 år och äldre. 

 
Diagram 10 Inrikes och utrikes flyttnetto till Stockholms län bland personer 55 år och äldre efter födelseregion. 

2000–2018 

  Inrikes flyttnetto Utrikes flyttnetto 

  

 

Personer i åldrarna 55 år och äldre som flyttar är generellt sett yngre än de som inte flyttar. 

I tabell 13 redovisas åldersfördelningen bland olika typer av flyttare år 2018 i jämförelse med 

åldersfördelningen för befolkningen 55 år och äldre i länet. Åldersgruppen 55–64 år är 

överrepresenterad bland flyttarna. Det gäller särskilt bland in- och utvandrarna där drygt 60 

procent är i åldersgruppen 55–64 år, jämfört med 40 procent av länets befolkning. Bland de 

som flyttat inom den egna kommunen är även åldersgruppen 85 år och äldre 

överepresenterad bland flyttarna.  

 
Tabell 13 Flyttare till, från och inom länet i åldrarna 55 år och äldre samt befolkningen i samma ålder i 

Stockholms län efter ålder. 2018 

 

Flyttat inom 
kommunen 

Flyttat mellan 
kommuner i 
länet 

Inflyttade 
från 
annat 
län 

Utflyttade 
till annat 
län Invandrare Utvandrare 

Befolkningen i 
länet 

55-64 år 45 57 48 50 64 61 40 

65-74 år 26 28 33 35 25 28 34 

75-84 år 15 10 14 11 9 7 19 

85+ år 14 4 5 4 2 3 7 

Summa 100 100 100 100 100 100 100 

Antal 20 458 9 754 3 399 4 846 1 635 1 572 621 300 

 
  

-2000

-1000

0

1000

2000 2005 2010 2015

Antal

År

Utrikes födda

Övriga Sverige

Stockholms län

-2000

-1000

0

1000

2000 2005 2010 2015

Antal

År

Utrikes födda

Övriga Sverige

Stockholms län



Demografisk rapport 2019:03 Förstudie – Personer 55 år och äldre i Stockholms län 2018 

 

21 

 

3.1 Flyttningar mellan kommuner 

I tabell 14 redovisas det genomsnittliga flyttnettot gentemot andra kommuner i länet, 

andra län och utrikes flyttnetto för den senaste 5-årsperioden, 2014–2018. De flesta 

kommuner i Stockholms län har ett negativt flyttnetto av personer i åldrarna 55 år och äldre. 

Det gäller 18 av 26 kommuner. Norrtälje sticker ut som den enda kommunen i länet som har 

ett positivt flyttnetto gentemot andra län under perioden. Norrtälje är också den kommun 

med störst flyttnetto inom länet. Totalt var det genomsnittliga flyttnettot för Norrtälje 360 

personer per år under perioden 2014–2018. I Sundbyberg, som är den kommun med näst 

högst flyttnetto under perioden, var det genomsnittliga flyttnettot 69 personer per år. 

Stockholms stad har det största negativa flyttnettot, i genomsnitt har kommunen tappat 387 

personer 55 år och äldre per år genom flyttningar.  

 
Tabell 14 Flyttnetto av personer 55 år och äldre i Stockholms läns kommuner. Genomsnitt 2014–2018 

 Flyttnetto inom länet Flyttnetto andra län Utrikes flyttnetto Totalt flyttnetto 
Botkyrka -133 -113 21 -224 

Danderyd -46 0 -4 -50 

Ekerö -10 -20 7 -22 

Haninge -43 -90 6 -128 

Huddinge -140 -93 2 -231 

Järfälla -10 -74 27 -57 

Lidingö -12 -14 5 -21 

Nacka 40 -33 -5 3 

Norrtälje 326 28 6 360 

Nykvarn 30 -12 0 17 

Nynäshamn 48 -19 3 32 

Salem 8 -24 1 -16 

Sigtuna -21 -71 7 -85 

Sollentuna -83 -39 8 -114 

Solna 22 -29 -7 -14 

Stockholm -179 -262 54 -387 

Sundbyberg 87 -28 11 69 

Södertälje -19 -162 100 -81 

Tyresö -3 -27 3 -28 

Täby -36 -35 -1 -73 

Upplands Väsby 12 -41 -4 -33 

Upplands-Bro 6 -21 2 -13 

Vallentuna -20 -29 -1 -50 

Vaxholm 42 -1 1 42 

Värmdö 83 -21 -1 61 

Österåker 52 -17 0 35 
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4. Förslag på vidarestudier 

Denna rapport har tagits fram som en förstudie av personer i åldrarna 55 år och äldre. Här 

presenteras några förslag på möjliga vidarestudier av gruppen. 

 

Flyttdestination 

Under den senaste femårsperioden har det varit ett negativt flyttnetto av personer 55 år 

och äldre på omkring 1 000 personer per år. Detta gäller främst födda i Stockholms län och 

födda i andra län. För de som lämnar länet kan studeras var man flyttar. I vilken grad går 

flytten till det egna födelselänet för födda i ett annat län och vart flyttar födda i Stockholms 

län och utrikes födda? Flyttar man för att komma närmare sina barn?  

Inom länet är det också ett negativt flyttnetto i de flesta kommuner. Norrtälje kommun 

sticker ut med en tydlig inflyttning, framförallt från andra kommuner i länet. Bland 

kommunerna med ett positivt flyttnetto inom kommunen är flera skärgårdskommuner. Det 

kan eventuellt vara möjligt att undersöka om det rör sig om en flytt ut till sommarstugan. 

Detta behöver dock först utredas i en förstudie. 

 

Flyttar inom kommuner 

I denna rapport har flyttningar till och från länet samt mellan kommuner inom länet 

beskrivits. Många flyttningar sker också inom kommunen, vilket skulle kunna studeras 

närmare. Hur ser flyttnettot för befolkningen 55 år och äldre ut på planområdesnivå? Här 

kan det också vara intressant att studera mellan vilka bostadstyper man flyttar.  

 

Hushållsförändringar 

Genom att jämföra hushållssammansättningen för personer 55 år och äldre mellan två 

olika tidpunkter, med exempelvis 5 års mellanrum, kan man studera förändringar som 

separationer, parbildningar och om man blivit änka eller änkling. 

 

Olika typer av äldre 

Identifiera olika typer av äldre genom att följa personer över tid eller göra jämförelser 

mellan två tidpunkter. Möjliga typer skulle kunna vara exempelvis: 

• bor kvar i bostaden 

• lämnar småhuset när barnen har flyttat ut och flyttar till mer central lägenhet 

• flyttar från större till mindre lägenhet 

• flyttar till sommarstugan/från storstaden 

För de olika typerna kan sedan studeras vad som kännetecknar dem, vad gäller egenskaper 

som exempelvis hushållstyp/civilstånd, födelseregion, utbildningsnivå och inkomstnivå.  
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5. Kommentarer om statistiken 

Hushållstyp 

Uppgifter om hushållstyp hämtas från Lägenhetsregistret. Det går att redovisa denna 

uppgift från och med år 2012. Ett hushåll består av samtliga personer som är folkbokförda i 

samma lägenhet. Med lägenhet avses i detta sammanhang alla typer av bostäder där man kan 

vara folkbokförd, dvs. även bostäder i småhus. Om uppgift om lägenhet saknas skapas 

hushåll genom uppgift om fastighet. För ett mindre antal personer saknas ändå uppgift om 

hushållstyp. Det gäller knappt 1 200 i åldersgruppen 55 år och äldre i Stockholms län. Detta 

rör sig i huvudsak om personer som är på kommunen skrivna eller utan känd hemvist. 

Hushållstyp redovisas i fem grupper: ensamstående utan barn, ensamstående med barn, 

sammanboende utan barn, sammanboende med barn samt övriga hushåll. Till övriga hushåll 

räknas alla hushåll som inte kan föras till någon av de första fyra hushållstyperna. Det kan 

t.ex. röra sig om flergenerationshushåll eller hushåll med en inneboende. 

 

Bostadstyp 

Uppgift om bostadstyp hämtas från Lägenhetsregistret. De grundläggande kategorierna 

grupperas enligt följande: 

 

Grupp, benämning Ingående kategori från Lägenhetsregistret 

Flerbostadshus bostadsrätter Flerbostadshus äganderätt 
Flerbostadshus bostadsrätt 

Flerbostadshus hyresrätt Flerbostadshus hyresrätt 

Småhus Småhus äganderätt 
Småhus bostadsrätt 
Småhus hyresrätt 

Specialbostad Specialbostad för äldre och funktionshindrade 
Specialbostad, övriga 
Studentbostad 

Övrigt Övrigt boende 

 

Statistikens tillförlitlighet 

Det datamaterial som är utgångspunkt för denna studie är SCB:s register över total-

befolkningen (RTB). Registren är baserade på uppgifter från folkbokföringen. Brister i 

rapporteringen om utvandring kan resultera i övertäckning om inte flyttning anmäls till 

folkbokföringen. Studier tyder på att registret innehåller en del personer som inte längre bor 

i landet, men det uppskattas att de utgör mindre än en procent av den totala befolkningen. 

Ett större problem ur ett regionalt perspektiv är personer som inte är folkbokförda där de 

faktiskt bor.  
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