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Sammanfattning
MALMÖS ÄLDRE
•

Antalet äldre i Malmö (65 år eller äldre) är 51 510 personer,
15 % av stadens befolkning. Det är samma andel som i
Stockholm och Göteborg.

•

Antalet äldre i Malmö väntas växa stort de närmaste 10 åren,
främst gruppen 75–84 år.

•

Den vanligaste upplåtelseformen bland äldre är bostadsrätt,
och andelen som bor i bostadsrätt ökar fram till 80–84 år.

•

Malmös äldre bor stort jämfört med de yngre. De som är över
85 år har störst bostadsyta per person.

•

Malmös äldre har lägre disponibel inkomst än de äldre i riket
som helhet. Skillnaden är stor mellan de olika stadsdelarna.

FLYTTMÖNSTER BLAND MALMÖS ÄLDRE
•

Malmös äldre flyttar sällan i jämförelse med de yngre. De som
flyttar minst är gruppen 80–84 år.

•

7 av 10 äldre har bott mer än 10 år i sitt nuvarande boende.

•

De äldre flyttar ofta kortare sträckor. Det är mycket ovanligt att
flytta mellan kommuner och 4 av 10 flyttar inom Malmö sker
dessutom inom samma stadsdel.

•

Flytt från äganderätt sker främst i åldersgruppen 75–79 år
medan flytt från bostadsrätt är som störst bland de allra äldsta.

•

Drygt 2 av 10 äldre letar aktivt eller passivt efter boende. Att
man inte har flyttat beror främst på att man trivs i sitt
nuvarande boende.
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Inledning
Kontakt:
Karl McShane
karl.mcshane@malmo.se
Analys och hållbarhet,
Stadskontoret

I detta underlag
definieras
”äldre” som
personer som är
65 år eller äldre

Detta är del 1 av rapporten Malmös äldre – Boende- och flyttmönster.
Denna del innehåller statistik om äldres boende, inkomster och
flyttmönster i Malmö som helhet. Del 2 ger en mer detaljerad bild av var
och en av Malmös tio stadsdelar.
Det talas ofta om Malmö som en ung stad, men antalet äldre förväntas
öka snabbt framöver. Detta ställer ökade krav på Malmös stads många
insatser för att gruppen äldre ska få ett så bra och anpassat boende
som möjligt. Syftet med detta fördjupade demografiska underlag om
Malmös äldre är att underlätta Malmö stads planering för gruppen
äldre genom att höja kunskapen om äldres situation i Malmö, med
fokus på boende och flyttmönster. Att ta fram detta underlag är ett
uppdrag från budgetuppdraget Strategi för äldres boende som antogs
av kommunfullmäktige 30 augusti 2017.
Begreppet “äldre” syftar i detta underlag på de som är 65 år eller äldre.
Ofta visas även statistik för gruppen 55–64 år för att visa på den
framtida utvecklingen. Statistiken visas oftast för könen tillsammans.
Detta då fokus i rapporten ligger på de olika åldersgrupperna och det av
läsbarhetskäl är svårt att då även visa kön. I slutet av varje del finns
tabeller med könsuppdelad statistik. I rapporten delas statistiken ofta
upp geografiskt efter vad som passar vid tillfället. Detta görs oftast på
stadsdelsnivå (10 områden), men även ofta på delområdesnivå (136
områden) och vid något tillfälle på stadsområden (5 områden).
All statistik som används i denna rapport kommer, om inget annat
anges, från Statistiska Centralbyrån (SCB). Den största källan har varit
Skånedatabasen som är en databas som stadskontoret beställer från
SCB. Även SCB:s offentliga Statistikdatabas har varit en viktig källa. Den
senast tillgängliga statistiken har använts. Detta betyder att datan för
det mesta gäller situationen i slutet av 2018. För inkomster är datan
dock från 2017 eftersom denna publiceras med ett års eftersläpning.
Rapporten består av två delar. Den första delen innehåller först ett
kapitel som ger beskrivande statistik om Malmös äldre. Kapitlet ger en
nulägesbild av vilka de äldre i Malmö idag är samt var och hur de bor,
samt en bild av den framtida utvecklingen så som den beskrivs i
befolkningsprognosen. Det andra kapitlet fokuserar på flyttmönster
bland Malmös äldre. Den andra delen av rapporten, del 2, består av tio
kapitel. Dessa är fördjupningskapitel för varje stadsdel där statistik
presenteras på stadsdels- eller delområdesnivå för att ge en mer
fördjupad bild av stadsdelens äldre och deras boende och för att belysa
likheter och skillnader mellan olika stadsdelar. Delarna läses med fördel
efter varandra.
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Detta fördjupade
statistiska underlag är
ett uppdrag från
”Strategi för äldres
boende” från 2017

Malmös äldre
Det bor 51 510 äldre personer i Malmö, som därmed utgör 15 % av
stadens befolkning. Antalet äldre väntas växa snabbt, med
ungefär 10 000 personer de närmaste 10 åren. Störst ökning
väntas i gruppen 75–84 år. De äldre är inte jämnt spridda över
staden. Det bor fler äldre i västra Malmö än i de centrala och östra
delarna.
De allra flesta av Malmös äldre uppger att de är nöjda med sitt
boende. Den vanligaste upplåtelseformen bland äldre är
bostadsrätt, och andelen som bor i bostadsrätt ökar fram till 80–84
år som är den åldersgrupp där högst andel bor i bostadsrätt. Efter
90 år ökar andelen som bor i hyresrätt markant.
Malmös äldre bor stort jämfört med de yngre. De som är över 85 år
har störst bostadsyta per person. Drygt 4 av 10 äldre bor
ensamma. Bland de över 80 år bor majoriteten i ensamhushåll.
Malmös äldre har lägre disponibel inkomst är riket som helhet.
Inkomsterna är högre bland män, inrikes födda och i västra
Malmö. En majoritet av Malmös äldre har råd med en hyresrätt på
två rum. Nyproduktion är det betydligt färre som har råd med. 7 av
10 äldre önskar dock inte betala mer än 6 000 kr per månad för
boende.

MALMÖS ÄLDRE BEFOLKNING
Den 31 december 2018 bodde 51 510 äldre personer i Malmö. Äldre
definieras här som personer som är 65 år eller äldre. Det är ungefär lika
många som hela befolkningen i Hässleholms kommun, och är det
högsta antalet äldre i Malmö någonsin. Av de äldre är mindre än en
tredjedel, cirka 14 300 personer, åttio år eller äldre. Figur 1 visar antalet
äldre i Malmö över tid. Fram till 1991 ökade antalet äldre i Malmö,
sedan vände trenden och de äldre blev färre. Detta berodde till stor del
på att de som blev äldre under denna perioden var den årskull som
föddes under andra världskriget, vilket var en väldigt liten generation.
Sedan 2008 har antalet äldre återigen ökat varje år. Detta eftersom den
stora generationen född efter andra världskriget då började bli 65 år
eller äldre.

4

51 510
äldre
personer bor
i Malmö

60000

40000

20000

0

Figur 1. Antal äldre i Malmö 1968–2018 (SCB, 2018)

15 %
av Malmös
befolkning är 65
år eller äldre

Under största delen av 80- och 90-talen var andelen äldre i Malmö 20 %
eller mer. Sedan dess har andelen äldre i Malmö successivt minskat.
Idag är 15 % av Malmös befolkning äldre. Även om antalet äldre i
Malmö alltså har ökat har resten av befolkningen vuxit mer, vilket gör
att andelen äldre inte ökat sedan 80-talet. Andelen äldre i Malmö är
lägre än riket som helhet, där 20 % av befolkningen är äldre idag.
Däremot liknar Malmö de andra storstäderna; även i Stockholm och
Göteborg utgör de äldre 15 % av befolkningen.
Då kvinnor lever längre än män är fler än hälften av de äldre kvinnor. Så
som Figur 2 visar, ökar andelen kvinnor med åldern. Desto äldre en
årskull blir, ju större andel av årskullen utgörs av kvinnor. För
befolkningen över 80 år är 2 av 3 malmöbor kvinnor. Att planera för ett
gott boende för de äldre är därmed även en jämställdhetsfråga.
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Figur 2. Könsfördelning av Malmös äldre (SCB, 2018)
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97 år

Precis som Malmös befolkning som helhet kommer Malmös äldre från
olika bakgrunder. 28 %, nästan en av tre, av de äldre i Malmö är födda i
ett annat land än Sverige. Figur 3 visar Malmös befolkning efter
födelseländer. Det är dock en mindre andel av de äldre som är
utrikesfödda än bland befolkningen som helhet. För de över 65 ser vi
att för varje åldersgrupp minskar andelen utrikesfödda. I framtiden
kommer andelen utrikesfödda bland de äldre Malmöborna öka då vi ser
att i befolkningen i åldern 55–64 år är en större andel utrikesfödda än
bland dagens äldre. I just denna åldersgrupp är det ovanligt många
utrikesfödda då det inte bara är en större andel utrikesfödda än bland
dagens äldre, utan även en större andel än ibland de yngre i åldern 0–
54 år. I denna åldersgrupp med stor andel utrikesfödda är många födda
i forna Jugoslavien. Generellt är majoriteten av de utrikesfödda födda
utanför Norden och EU28 1, även om proportionen blir mindre uppåt i
åldrarna. Fördelningen av de utrikesfödda skiljer sig stort mellan
Malmös stadsdelar, vilket diskuteras vidare i kapitlet för respektive
stadsdel.
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Figur 3. Födelseländer bland Malmös befolkning, % (SCB, 2018)

Befolkningsprognosen 2019–2029
Befolkningsprognosen som stadskontoret tagit fram för perioden 2019–
2029, visar att Malmös äldre befolkning väntas öka de närmaste 10
åren. Totalt väntas gruppen äldre öka med cirka 10 000 personer fram
till 2029. Det innebär en äldre befolkning på drygt 60 000 personer år
2029, vilket är en ökning med 20 % från antalet äldre i dag. I prognosen
för 2024–2029 väntas Malmös äldre som grupp ha en högre tillväxttakt
än Malmö som helhet. Andelen äldre väntas öka från dagens 15 % till
16 % år 2029.

_____________________________
1

EU28 är de 28 länder som när denna rapport skrivs, juni 2019, är medlemmar i EU.
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Figur 4. Relativ utveckling av antalet äldre i Malmö jämfört med 2018 enligt
befolkningsprognosen (Stadskontoret, 2019)

Utvecklingen skiljer sig för de olika åldersgrupperna, som vi kan se i
Figur 5. Fram till 2024 väntas en stor ökning i gruppen 75–79 år som
sedan 2024–2029 övergår i en stor ökning i gruppen 80–84 år. Det är
40-talisterna som nu når dessa åldrar. De allra äldsta, 90 år eller äldre,
väntas minska fram till 2024 och därifrån långsamt öka fram till 2029.
Gruppen 65–74 år väntas endast växa i maklig takt över
prognosperioden.
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Figur 5. Befolkningsprognos för Malmös äldre 2019–2029. Index, 2018 =100.
(Stadskontoret, 2019).

VAR BOR MALMÖS ÄLDRE?
De äldre är spridda över Malmös stadsdelar. Figur 6 nedan visar hur
Malmös äldre är fördelade över de olika stadsdelarna. Det minsta
antalet finns i de små stadsdelarna Oxie, Kirseberg och Rosengård. Det
största antalet äldre finns i Hyllie och Limhamn-Bunkeflo som båda är
större stadsdelar.
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Figur 6. Malmös äldre fördelade över stadsdelarna (SCB, 2018)

Hur stor andel av befolkningen i en stadsdel som utgörs av äldre
varierar över Malmö. Variationen mellan Malmös stadsdelar visas i
Figur 7. Av Malmös stadsdelar är det Södra innerstaden som har lägst
andel med 9 % äldre och Hyllie som har högst andel där 22 % av
befolkningen är äldre.
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Figur 7. Andel äldre i Malmös stadsdelar (SCB, 2018)

Andelen äldre inom stadsdelen kan dock variera kraftigt på
delområdesnivå. Till exempel har stadsdelen Hyllie både det delområde
med högst andel äldre och det delområde med lägst andel äldre.
Delområden med stor andel äldre finns spridda över hela Malmö, vilket
Figur 8 visar. Några delområden har en mycket hög andel äldre. Dessa
områden är Fridhem i väster samt delområden öster om Stadionområdet – Borgmästaregården, Södertorp och Gröndal. Vi ser även ett
stråk av delområden med låg andel äldre i de centrala delarna av
Malmö, från Rörsjöstaden via Sorgenfri söderut till Sofielund och
8

österut till Rosengård. Västra Malmö har överlag en större andel äldre
än östra Malmö.

Figur 8. Andel äldre i Malmös delområden (SCB, 2018, Stadskontoret, 2019)

Andelen äldre i Malmös stadsdelar förväntas förändras framöver, vilket
utblicken till 2029 i befolkningsprognosen visar. 2 Den generella trenden
är att stadsdelarna med en hög andel äldre i dag kommer få en lägre
andel äldre, medan stadsdelarna med en mindre andel äldre idag
kommer ha en större andel äldre om tio år. I de stadsdelar med en stor
andel äldre idag, Västra innerstaden, Hyllie och Husie, är
åldersgrupperna strax under 65 år mindre än de över 65 år, och då
äldre är relativt flyttobenägna innebär det att andelen äldre i
stadsdelen minskar över tid.

_____________________________

I befolkningsprognosen görs en bostadsprognos för att visa var i staden
befolkningstillväxt kommer ske. Bostadsprognosen bygger på antaganden om
byggstarter och genomsnittlig produktionstid. För Malmö stads prognos görs en
bostadsprognos för innevarande år samt fem år framåt, alltså fram till 2024 för
årets prognos. Därefter görs en utblick för den resterande perioden 2025–2029, då
osäkerheten för en bostadsprognos ökar snabbt med tidshorisonten. Siffror som
gäller befolkningen på stadsdelsnivå år 2029 är alltså baserat på denna utblick.
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Figur 9. Andel äldre i Malmös stadsdelar 2018 och enligt prognos för 2029 (SCB,
2018. Stadskontoret, 2019).

HUR BOR MALMÖS ÄLDRE?

44 %
av Malmös äldre
bor i
ensamhushåll

Inte helt oväntat bor äldre i mindre hushåll än befolkningen i övrigt.
Över 90 % av de äldre bor i ett hushåll med bara en eller två personer. I
Malmös befolkning som helhet är det knappt hälften som bor i sådana
hushåll. Den vanligaste hushållsstorleken för äldre är
tvåpersonshushåll, som knappt häften av de äldre bor i. 44 % av de
äldre i Malmö bor i ensamhushåll. Gruppen som bor ensamma ökar
naturligt med åldern. Bland de som är 80 år eller äldre är ensamhushåll
vanligast. Det är också betydligt vanligare för kvinnor att bo ensamma,
vilket är en följd av kvinnornas längre medellivslängd.
Hushållsstorleken skiljer sig även över staden. Högst andel
ensamhushåll finns i Södra innerstaden där 6 av 10 äldre bor ensamma,
medans det endast är drygt 2 av 10 äldre som bor ensamma i Oxie.
Högst andel äldre som bor i större hushåll, med tre eller fler personer,
finns i Rosengård där 16 % av de äldre bor i dessa hushåll. Den
geografiska skillnaden har naturligtvis en koppling till bostadsbeståndet
i varje stadsdel vilket diskuteras i varje stadsdels kapitel.
De äldres typer av boende förändras med åldern. Som vi kan se i Figur
10 bor olika åldersgrupper i olika upplåtelseformer. 3 Bostadsrätt är den
vanligaste boendeformen för alla äldre förutom de som är 90 år eller
äldre, då hyresrätt är den vanligaste. Detta skulle kunna förklaras av att
särskilt boende ofta är hyresrätt. Andelen äldre som bor i bostadsrätt
ökar fram till åldersgruppen 80–84 år då andelen är som allra högst.
Eftersom andelen som bor i äganderätter, vilka nästan alltid är villor,

_____________________________

De upplåtelseformer som SCB skiljer på är: äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt.
Äganderätter är framförallt villor, medan bostadsrätter och hyresrätter främst är
lägenheter, men bostadsrätter kan även vara radhus.
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minskar stadigt redan från 65 års ålder och andelen som bor i
bostadsrätt ökar ända fram till 84 år, kan vi anta att flyttar mellan 65–
84 år ofta går från äganderätter till bostadsrätter. Andelen som bor i
hyresrätt ökar också från 75 år, så en hel del flyttar går även dit, men
den största skillnaden är tydligt efter 90 års ålder då andelen som bor i
hyresrätt ökar kraftigt. Detta beror troligtvis på att det är då man
främst flyttar till särskilt boende. Man kan dock inte här särskilja
effekter av att bli äldre från effekter av att tillhöra olika generationer.
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Figur 10. Boende efter upplåtelseform och ålder (SCB, 2018)

Vi kan även se en skillnad i upplåtelseform mellan de utrikes och inrikes
födda äldre. De utrikesfödda bor i högre utsträckning i hyresrätt medan
en större andel av de inrikes födda bor i äganderätt och bostadsrätt.
Störst skillnad är det för äganderätt, där äldre födda i Sverige bor i
äganderätt i betydligt större utsträckning än de födda utomlands.

Inrikesfödda äldre

Utrikesfödda äldre
Äganderätt
15%

Hyresrätt
47%

Äganderätt
25%
Hyresrätt
30%

Bostadsrätt
37%
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Figur 11. Upplåtelseform för utrikes och inrikes födda äldre (SCB, 2018)
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Som Tabell 1 visar bor de äldre stort långt upp i åldrarna. 4 Det är i de
allra högsta åldrarna som man har störst bostadsyta per person. De
som är 80 år och äldre bor mer än dubbelt så stort som de i gruppen 0–
54 år. Bland de ensamboende är det i åldern 80–84 år som man bor
som störst, och för de sammanboende är det mellan 65 och 79 år.

Åldersspann

Ensamboende Sammanboende Total

0 - 54 år

54

27

30

55 - 64 år

66

40

47

65 - 74 år

70

47

55

75 - 79 år

72

47

58

80 - 84 år

74

45

60

85 - 89 år

73

45

62

90- år

69

41

62

Tabell 1. Bostadsyta i snitt per person efter åldersgrupper (SCB, 2018.
Stadskontoret, 2019)

Så som diskuterats ovan är bostadsrätt den vanligaste bostadsformen
för äldre i Malmö, följt av hyresrätt. Det följer därför logiskt att 7 av 10
av de äldre bor i ett flerbostadshus, medan en fjärdedel bor i småhus.
4 % av de äldre bor i vad som klassificeras som specialbostad/övriga hus
där särskilda boenden ingår. För de äldre som bor i flerbostadshus är
det vanligast, i alla åldersgrupper, att bo i en lägenhet med 3 rum, men
även 2 rum är mycket vanligt. Endast några enstaka procent bor i
enrumslägenheter eller lägenheter med 5 eller fler rum. Drygt en av tio
av de äldre bor i allmännyttan.
Av de äldre äger nästan 4 av 10 bil och bland de som är 80 år eller äldre
är det en knapp fjärdedel som är bilägare. Andelen äldre som är
bilägare skiljer sig över staden, med flest bilägare i de stadsdelar som
domineras av äganderätter: Oxie, Husie och Limhamn-Bunkeflo. I dessa
stadsdelar har runt hälften av de äldre bil. I Rosengård och Södra
innerstaden, där de flesta äldre bor i hyresrätt, är det hälften så stor
andel som har bil. Det finns också tydliga skillnader mellan könen, där
äldre män äger bil dubbelt så ofta som äldre kvinnor.

_____________________________

Statistik för antal rum finns inte tillgängligt för småhus. För att kunna jämföra hur
stort olika grupper bor används därför boendeyta som finns för alla hustyper.

4
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Hur trivs Malmös äldre i sitt boende?
En enkätundersökning genomfördes 2017 där alla 70- och 80-åringar i
Malmö som bor i ordinärt boende fick möjlighet att svara på frågor om
sitt boende. Resultaten av denna enkät presenterades i rapporten ”
Äldres boende 2017 – nuläge och önskemål”.
Underlaget från denna enkätundersökning visar att de allra flesta äldre
är generellt nöjda med sitt boende. Det är inte heller några större
skillnader mellan stadsdelarna. I alla stadsdelar svarar minst 9 av 10 att
de är nöjda med bostaden på totalen, utom i Rosengård där 8 av 10 är
nöjda med sin bostad. På frågan ”Hur nöjd är du med bostadens
standard?” är de äldre generellt nöjda eller mycket nöjda. Skillnaderna
mellan stadsdelarna är små men de äldre i Rosengård och Södra
innerstaden är något mer missnöjda, medan de i Limhamn-Bunkeflo har
störst andel mycket nöjda. Detta kan kopplas till bostadsbestånden i
stadsdelarna, då enkäten även visar att de som bor i hyresrätt är
mindre nöjda med boendets standard än de som äger sitt boende.
Detta syns i Figur 12 nedan.

Rapporten ”Äldres
boende 2017 – nuläge
och önskemål”
presenterar äldres syn
på sitt boende

100%
80%
Mycket nöjd

60%

Nöjd

40%

Missnöjd
Mycket missnöjd

20%
0%

Äganderätt

Bostadsrätt

Hyresrätt

Figur 12. Svar på frågan "Hur nöjd är du med bostadens standard?"
(Stadskontoret, 2017)

Även när det gäller vad man tycker om bostadsområdet är det relativt
små skillnader mellan stadsdelarna, men de äldre i Rosengård, Södra
innerstaden och Fosie är minst nöjda, medan Limhamn-Bunkeflo,
Centrum och Västra innerstaden ligger över snittet.
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VILKA MÖJLIGHETER HAR MALMÖS ÄLDRE ATT
BETALA FÖR SITT BOENDE?
Den disponibla inkomsten per person, alltså inkomst efter skatt och
med eventuella bidrag inräknade, för Malmös äldre är cirka 13 500
kronor per månad i median 5. Detta är nära kopplat till äldres boende,
då det indikerar vilka förutsättningar de äldre har att betala för sitt
boende. De äldres disponibla inkomst är ungefär tre fjärdedelar av den
disponibla inkomst som personer i åldrarna 20–64 år har. Malmös äldre
har även lägre inkomst än de äldre i riket som helhet, då de har 500 kr
mindre i månaden att röra sig med än de äldre i Sverige som helhet. Om
vi jämför med Göteborg och Stockholm har Malmös äldre inkomster
som är 1 000 kr respektive 2 000 kr lägre per månad i median än i dessa
städer.

Malmös äldre
män har en
disponibel
inkomst på 2 400
kr mer än
Malmös äldre
kvinnor.

Bland de äldre i Malmö har kvinnor 84 % av mäns disponibla inkomst i
median. Det innebär att den disponibla inkomsten för äldre män i
Malmö är cirka 2 400 kr mer än för kvinnor per månad. Detta hade
kunnat bero på att kvinnor lever längre än män och att det därmed
finns fler riktigt gamla bland kvinnor. Figur 13 visar den disponibla
inkomsten per åldersgrupp uppdelat på kön och där ser vi dock tydligt
att män har en högre disponibel inkomst i median i alla
ålderskategorier. Vi ser även att den disponibla inkomsten för gruppen
65–74 år är tydligt högre än för övriga åldrar. 9 % av de äldre
förvärvsarbetar fortfarande, vilket bidrar till en högre inkomst i de lägre
åldersspannen. Däremot är det ingen skillnad mellan övriga
åldersgrupper utan inkomsten ligger stadigt för både män och kvinnor
mellan 75 och 90 år.

_____________________________

Medianinkomsten är den mittersta inkomsten i en grupp inkomster som sorteras i
storleksordning från den lägsta till den högsta. Med andra ord betyder det att
hälften av alla tjänar mer än medianinkomsten och hälften tjänar mindre.
Medianen av den disponibla inkomsten används istället för medel då det, framför
allt inom vissa delområden, är stor spridning av inkomsterna med några få som har
en mycket hög inkomst. Detta leder då till att medelinkomsten kan bli missvisande.
Medianen blir då ett mer representativt värde för gruppen. Medianen är det som
används i detta underlag om inte något annat anges. Siffror om inkomst kommer
från SCB 2019 och gäller inkomsten 2017.
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Malmös äldre har
en disponibel
inkomst på 13 500
kronor per person
och månad. Det
är lägre än i riket
som helhet.
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Figur 13. Disponibel inkomst per person (median) för Malmös äldre fördelat på
ålderskategorier och kön (SCB, 2017).

Inrikes födda
äldre har en
disponibel
inkomst på 2 000
kr mer i
månaden än
utrikes födda

Inkomsten skiljer sig även mellan de som är inrikes födda och de som är
utrikes födda. Den disponibla inkomsten för de utrikesfödda äldre är
11 600 kr i månaden, 2 000 kr mindre per månad jämfört med gruppen
inrikes födda äldre. De som bor i hyresrätt har även generellt lägre
inkomster än de som bor i äganderätt eller bostadsrätt. Gruppen äldre
som bor i hyresrätt har en disponibel månadsinkomst per person
(median) på 12 800 kr, en bit under snittet för hela Malmö. För de äldre
som bor i äganderätt är den disponibla inkomsten 3 200 kr högre. De
äldre som bor i bostadsrätt har en disponibel inkomst på en tusenlapp
mer än de som bor i hyresrätt. Sammanfattningsvis har alltså Malmös
äldre lägre inkomster än snittet i riket, men det skiljer sig mellan inrikes
och utrikes födda och mellan män och kvinnor. Det är större skillnad
mellan män och kvinnors inkomster än mellan inkomsterna för de
inrikes respektive utrikes födda äldre.
Den disponibla inkomsten skiljer sig även kraftigt åt över staden. Dock
är det relevant att notera att skillnaderna mellan stadsdelarna är
betydligt mindre bland de äldre än för gruppen 20–64 år. Detta då
inkomsterna i stadsdelarna med högre inkomster tydligt minskar efter
65 år, medan inkomstskillnaden mellan före och efter 65 år inte så stor i
stadsdelar med lägre inkomst. I Rosengård har gruppen 20–64 år endast
200 kr mer per månad än för de som är 65 år eller äldre. I LimhamnBunkeflo har de i arbetsför ålder en disponibel inkomst på 8 300 kr mer
per månad än de äldre. Under de arbetsföra åren har alltså de boende i
Rosengård en inkomst på mindre än hälften av den i LimhamnBunkeflo. För gruppen äldre har de i Rosengård istället en inkomst på
nästan tre fjärdedelar av den i Limhamn-Bunkeflo.
Figur 14 visar den disponibla inkomsten för äldre i Malmös olika
delområden. Det finns en tydlig skillnad mellan västra Malmö, som
överlag har högre inkomster, och östra Malmö, där inkomsterna
generellt är lägre. Högst inkomster finns vid kusten i västra Malmö där
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Bellevue, Västervång och Nya Bellevue ligger allra högst. Bellevue står
ut med en disponibel inkomst på 32 000 kr i median. Även i Västra
hamnen är inkomsterna höga med en disponibel inkomst på strax
under 20 000 kr per månad. På andra sidan skalan hittar vi tre
delområden i Rosengård: Törnrosen, Herrgården och Örtagården, alla
med disponibla inkomster på under 11 000 kr i månaden. Möjligheterna
att betala för boende skiljer sig alltså tydligt åt i Malmö, både mellan
områden och könen.

Figur 14. Disponibel inkomst (median) över Malmös delområden (SCB, 2017,
Stadskontoret, 2019)

SCB:s statistik visar att medelhyran per kvadratmeter för en etta i
Malmö är 118 kr. Med denna utgångspunkt kan vi göra ett
räkneexempel där en etta på 40 kvadratmeter alltså kostar 4 720 kr i
månaden. För att få en lägenhet kräver hyresvärdarna ofta att man har
en viss disponibel inkomst. Den lägsta nivån, som bland annat används
av MKB, är 1,5 gånger hyran. Vissa hyresvärdar kräver mer, upp till 3
gånger hyran. För att ha råd att bo i en etta på 40 kvadratmeter krävs
alltså en inkomst på mellan 7 080 kr och 14 160 kr. Det lägre spannet
klarar den absoluta majoriteten av de äldre, medan 4 av 10 av de äldre
klarar av tre gånger hyran 6.
Enligt enkätundersökningen bland Malmös äldre från 2017 är det dock
väldigt få som önskar flytta till en etta, utan de allra flesta önskar bo i
en tvåa och nästan lika många önskar bo i en trea. Ungefär hälften av
de äldre önskar bo i ett boende som är lika stort som där de bor idag.
Snittbostadsytan per person för äldre är cirka 60 kvadratmeter per
person. Så om vi istället tittar på en tvåa så är medelhyran i Malmö

_____________________________

Denna beräkning tar inte hänsyn till att en högre hyra hade kunnat leda till att en
boende blir berättigad till ett högre bostadsbidrag eller liknande.

6
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enligt SCB 105 kr per kvadratmeter. I detta räkneexempel innebär det
att en tvåa på 60 kvadratmeter kostar 6 300 kr. Om vi fortfarande
förutsätter att det handlar om ensamhushåll, krävs alltså en inkomst på
minst 9 450 kr. Denna nivå är det 10 % av Malmös äldre som inte klarar
av. Om hyresvärden däremot kräver en högre nivå, tre gånger hyran, är
det 75 % av Malmös äldre som inte kan få denna lägenhet.

Inkomstkrav på 1,5 gånger hyran
10%

90%
Klarar inte inkomstkravet

Klarar inkomstkravet

Figur 15. Andel äldre som klarar inkomstkrav på 1,5 gånger hyran för en tvåa
med en hyra på 6 300 kr (SCB, 2018, Stadskontoret, 2019)

Inkomstkrav på 3 gånger hyran

25%

75%

Klarar inte inkomstkravet

Klarar inkomstkravet

Figur 16. Andel äldre som klarar inkomstkrav på 3 gånger hyran för en tvåa med
en hyra på 6 300 kr (SCB, 2018, Stadskontoret, 2019)

Dessa hyror är dock ett snitt för alla Malmös lägenheter. Priserna är
högre för nyproduktion. Medelhyran för en tvåa på 60 kvadratmeter
byggd 2017 är 8 820 kr. Med ett inkomstkrav på 1,5 gånger hyran är det
40 % av Malmös äldre som inte skulle få flytta till detta boende.
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Enligt enkätundersökningen från 2017 betalar drygt 6 av 10 äldre
mindre än 6 000 kr per månad för sitt boende, och majoriteten av dessa
äger sitt boende. Ägande, tillsammans med en lång boendetid, gör att
boende-kostnaderna kan bli mycket låga för de äldre. De som bor i
hyresrätt är missnöjda med sin boendekostnad i betydligt högre
utsträckning än de som äger sin bostad. 4 av 10 av de äldre i hyresrätt
är missnöjda med sina boendekostnader, att jämföra med endast 5 %
av de som äger sitt boende. Endast 15 % av de äldre är beredda att
betala mer för sitt boende om de flyttar. Däremot är det endast drygt 2
av 10 av de äldre som går i flyttankar som anger högre
boendekostnader som ett skäl till att de ännu inte flyttat.
De äldre har alltså generellt låga boendekostnader, framför allt de som
äger sitt boende och har bott där länge. De som bor i hyresrätt har
högre boendekostnader och är också i större utsträckning missnöjda
med sina boendekostnader. En stor majoritet av de äldre skulle ha
möjlighet att betala för en tvåa på 60 kvadratmeter, förutsatt att
inkomstkravet är på den lägre nivån 1,5 gånger hyran. För nyproduktion
är det dock betydligt färre som har råd med hyran, varför äldre inte har
möjlighet att efterfråga detta i lika hög grad som förvärvsarbetande. Att
hyresvärden bedömer att ens inkomst räcker och att faktiskt vilja betala
en viss hyra är dock inte samma sak. Om man har en inkomst på runt
1,5 gånger hyran blir det inte mycket pengar kvar efter att hyran är
betald. Enkätundersökningen visar att nästan 7 av 10 äldre inte är
beredda att betala mer än 6000 kr per månad för sitt boende, vilket
alltså enligt räkneexemplet ovan är mindre än snitthyran för en tvåa.
Det skiljer sig även mellan stadsdelarna där de äldre i stadsdelar med
högre inkomster även kan tänka sig att betala mer för sitt boende,
medan de i stadsdelar med lägre inkomster naturligt inte önskar betala
lika mycket.
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Flyttmönster
Malmös äldre flyttar sällan jämfört med de yngre. 7 av 10 äldre har
bott längre än 10 år i sitt nuvarande boende. Efter 85 års ålder ökar
andelen som flyttar något och för de som är 90 år eller äldre är
andelen markant högre. Flyttar mellan kommuner är ovanligt och
över landsgränser nästan obefintligt. 4 av 10 flyttar inom staden är
inom samma stadsdel.
Ju äldre man blir, desto vanligare är det att flytta till hyresrätt,
medan andelen som flyttar till bostadsrätt och äganderätt minskar
med åldern. Flytt från äganderätt går främst i åldersgruppen 75–
79 år medan flytt från bostadsrätt är vanligast bland de allra
äldsta.
De äldre väljer att flytta till relativt stora lägenheter. Bland de som
är under 80 år speglar storleken på boendet man väljer att flytta till
mönstret för Malmös yngre befolkning.
Drygt 2 av 10 äldre letar aktivt eller passivt efter boende. Att man
inte har flyttat beror främst på att man trivs i sitt nuvarande
boende.

Äldre är en relativt flyttobenägen grupp. Figur 17 visar hur vanligt olika
typer av flyttar är i de olika åldersgrupperna. Det är tydligt att gruppen
0–54 år flyttar betydligt oftare än de äldre. Ungefär 5 % av de äldre i
Malmö flyttade under 2018. Den mest flyttobenägna gruppen är de i
åldern 80–84 år. Efter 85 års ålder ser vi att andelen som flyttar inom
kommunen sakta ökar men det är först i gruppen för de 90 år och äldre
som vi ser att andelen som flyttar ökar markant. Detta är troligtvis
främst flyttar till särskilda boenden.
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Figur 17. Flyttningar Malmö efter ålder 2018, % (SCB, 2018)

Det är fler äldre som flyttar ut från Malmö till resten av landet än som
flyttar in till Malmö från resten av Sverige. De inhemska inflyttarna
kommer framför allt från övriga Skåne; mer än dubbelt så många äldre
från övriga Skåne flyttade till Malmö än äldre från resten av länen. För
de äldre är det dock väldigt ovanligt att flytta både in och ut ur
kommunen. Bland de som är äldre än 75 år är det mindre än en procent
som flyttar in respektive ut ur Malmö varje år. Även utvandring är något
vanligare än invandring bland de äldre. Så väl invandring som
utvandring i detta åldersspann är dock mycket ovanligt och rör sig om
ett fåtal individer.
Av de flyttar som äldre gör inom Malmö, är det vanligt att man inte
flyttar så långt. Drygt 4 av 10 flyttar är inom samma stadsdel och
knappt 2 av 10 flyttar är inom samma delområde. Av de flyttar som går
inom kommunen men över stadsdelsgränser går de flesta flyttar
dessutom till angränsande stadsdelar.
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Figur 18. Flyttar bland äldre 2003, 2008, 2013, 2018 (SCB)
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Andelen äldre som flyttar har ökat marginellt de senaste 15 åren. Figur
18 visar flyttarna för de äldre vid fyra tillfällen. Notera att då det endast
är de äldre som visas är skalan annorlunda än det förra diagrammet. En
liten men stadig ökning syns, både för flyttar inom kommunen och in
och ut ur kommunen. Detta är del av en generell trend – personer i alla
åldersgrupper är mer rörliga idag än förr.
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Figur 19. Flyttningar bland utrikesfödda i Malmö efter ålder 2018, % (SCB, 2018)

Om vi bara tittar på flyttningar för gruppen utrikes födda, vilket Figur 19
visar, ser vi att bland de i åldrarna 0–54 år är det betydligt fler som
flyttar än för motsvarande åldersspann i Malmö som helhet. Inte helt
oväntat är både invandring och utvandring större i denna grupp än i
Malmö som helhet, men även flytt inom kommunen är mycket större.
Dessa skillnader är dock inte alls lika tydliga efter 65 års ålder, utan de
utrikes födda äldres flyttmönster speglar i stort de äldre i Malmö som
helhet. Något fler utrikesfödda äldre flyttar i åldrarna 65–79 år, men
efter 80 år är det faktiskt färre flyttar bland gruppen utrikesfödda än
Malmös äldre som helhet.
Det finns inte heller någon tydlig inkomstskillnad mellan de som flyttar
och de som inte gör det, utan gruppen äldre som flyttar har ungefär
samma disponibla inkomst som de äldre i Malmö som helhet. Däremot
kan vi se att de äldre som flyttar över kommungränsen, både till och
från Malmö, har något högre inkomster än generellt i Malmö. Högst
disponibla inkomster har de äldre som flyttar in till Malmö från resten
av Skåne.
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7 av 10
av Malmös
äldre har bott
mer än 10 år i
sitt nuvarande
boende

Att äldre är en flyttobenägen grupp syns även då de allra flesta äldre,
nästan 7 av 10, har bott mer än 10 år i sitt nuvarande boende. Detta i
jämförelse med befolkningen som helhet där knappt 1 av 3 har bott 10
år eller längre på samma ställe. För gruppen 80–89 år är det nästan 3 av
4 som bott mer än tio år i sin nuvarande bostad. Bland de allra äldsta,
90 år eller äldre, är andelen lite mindre men fortfarande en tydlig
majoritet som inte flyttat på länge. Dessvärre presenterar inte SCB
statistik för ännu längre tidsperioder, t.ex. de som bott i sitt boende 20
eller 30 år. Många äldre har säkert bott betydligt längre än 10 år i sitt
boende. Enligt enkätundersökningen till alla 70- och 80-åringar som bor
i Malmö hade nästan 1 av 3 bott mer än 30 år i sitt nuvarande boende.
SCB:s statistik visar även att endast 5 % av de äldre har bott i sin
nuvarande bostad kortare än ett år, vilket alltså motsvarar de som
flyttat under ett år. Mönstret ser generellt likadant ut över staden. I
Centrum är det lägst andel äldre som har bott längre än 10 år i sin
nuvarande bostad, knappt 6 av 10, medan i Oxie är det störst andel som
bott kvar mer än 10 år, 8 av 10.
Figur 20 visar de äldre som bott 10 år eller längre i sitt nuvarande
boende, nedbrutet på ålder och upplåtelseform. Vi ser att även bland
de som bott mer än 10 år på samma ställe är bostadsrätt den vanligaste
upplåtelseformen, och den ökar för varje åldersgrupp, samtidigt som
andelen som bor i äganderätt minskar. Andelen som bor i hyresrätt
ligger stadigt på en knapp tredjedel.
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Figur 20. Andel i upplåtelseform för de som bott längre än 10 år i samma boende,
(SCB, 2017)

Om vi istället tittar på upplåtelseform bara för de som bott 10 år eller
kortare i sitt nuvarande boende, vilket Figur 21 visar, ser det
annorlunda ut. De äldre som bott 10 år eller kortare på samma ställe
bor främst i hyresrätter och i väldigt liten utsträckning i äganderätter.
För de allra äldsta, som bott 10 år eller kortare, bor hela 80 % i
hyresrätt.
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Figur 21. Andel i upplåtelseform för de som bott 10 år eller kortare i samma
boende (SCB, 2017)

Överlag ser vi alltså att de äldre sällan flyttar. Endast 5 % av de äldre
har flyttat under året och en majoritet av de äldre har bott mer än 10 år
på samma ställe. Det ser dock ut att vara en svag trend att äldre flyttar
något mer nu jämfört med för 15 år sedan. Mellan utrikes och inrikes
födda äldre finns ingen större skillnad i flyttmönster (till skillnad från
mellan inrikes och utrikes födda yngre där tydliga skillnader finns).
Bland de äldre som bott i samma bostad kortare 10 år eller kortare är
hyresrätt den huvudsakliga boendeformen, medan andelen som bott i
villa 10 år eller kortare är liten. De som däremot bott längre än 10 år i
sitt boende bor i bostadsrätt i högst utsträckning, men bland de under
80 är även äganderätt vanligt.

VILKA BOENDEN FLYTTAR ÄLDRE TILL OCH FRÅN?
Figur 22 visar vilken upplåtelseform de äldre som flyttar till ett boende i
Malmö flyttar till, oavsett var de flyttar från. Diagrammet visar de olika
upplåtelseformerna som en andel av alla flyttar som gjordes i
åldersgruppen. Det är en tydlig trend att andelen som flyttar till
hyresrätt ökar för varje åldersspann, medan andelen som flyttar till
bostadsrätt och äganderätt minskar.
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Figur 22. Bostad vid flytt till eller inom Malmö efter upplåtelseform och ålder
(SCB, 2018)

Figur 23 visar istället vilken bostad som lämnades vid flytt till eller inom
Malmö, som en andel av alla flyttar som gjordes. Invandringen är
utesluten här då det inte finns information om vilken bostad som
lämnades i utlandet. Här kan vi se trenden att flytt från äganderätt
främst går i åldersgruppen 75–79 år medan flytt från bostadsrätt är
som störst bland de allra äldsta. Andelen som lämnar hyresrätt är
någorlunda konstant i alla åldersgrupper. Vi kan alltså se samma
mönster som när vi diskuterade äldres boende ovan, att man lämnar
villan för en bostadsrätt eller hyresrätt tidigare och att en eventuell flytt
från bostadsrätt till hyresrätt/särskilt boende sker senare. Man bor
alltså kvar längre i bostadsrätten än i äganderätten.
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Figur 23. Bostad som lämnades vid flytt inom och till Malmö efter ålder och
upplåtelseform (SCB, 2018)
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Flyttade
från:

Flyttade till:
Äganderätt

Bostadsrätt

Hyresrätt

Summa

Äganderätt

12%

53%

35%

100%

Bostadsrätt

6%

37%

57%

100%

Hyresrätt

4%

14%

82%

100%

Tabell 2. Flytt mellan upplåtelseformer för Malmös äldre. Siffran 35 % i högra
hörnet indikerar att 35% av de äldre som flyttade från en äganderätt under 2018
flyttade till en hyresrätt och så vidare. (SCB, 2018)

Tabell 2 visar flyttar mellan olika upplåtelseformer för alla äldre som
flyttat till eller inom Malmö, exklusive invandring. Det förekommer
flyttar mellan alla upplåtelseformer men det finns ett tydligt mönster.
De äldre som tidigare bott i äganderätt flyttar primärt till bostadsrätter,
men även till hyresrätter och i viss utsträckning en ny äganderätt. De
som redan bor i bostadsrätt flyttar framför allt till hyresrätt, men även
till bostadsrätt. Flyttar från hyresrätter går inte ofta till något annat än
en annan hyresrätt. Det finns alltså en trend där flyttar främst går från
äganderätt till bostadsrätt och från bostadsrätt till hyresrätt och från
hyresrätt till en annan hyresrätt.
Vad gäller den bostadsstorlek man flyttar till är det intressant att notera
att bland de yngre äldre, 65–79 år, är bostadsstorleken man flyttar till
ungefär densamma som för de yngre Malmöborna. Även de äldre
flyttar alltså till rätt stora lägenheter. Detta syns tydligt i Figur 24 som
visar bostadsstorlekarna man flyttar till efter ålder. Det vanligaste är
att flytta till en bostad på 70–100 kvadratmeter, men det är också
vanligt att flytta till bostäder på 50–70 m2. En tydlig brytpunkt syns vid
de som 80 år och äldre. Här är inte längre 70–100 kvadratmeter den
vanligaste bostadsstorleken att flytta till, utan det är 31–50
kvadratmeter. Denna bostadsstorleken fortsätter sedan öka för att i
gruppen 90 år eller äldre vara den bostadsstorlek som över 50 % av de
boende flyttar till. För de som är 85 år eller äldre är det även vanligt att
flytta till en liten lägenhet på 30 m2 eller mindre, vilken troligtvis till stor
del är flytt till särskilt boende. Sammanfattningsvis speglar de äldres
flyttmönster vad gäller bostadsarea den yngre befolkningen rätt väl och
äldre flyttar till relativt stora boenden, fram till 80 år då flyttarna går till
allt mindre lägenheter.
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Figur 24. Bostadsarea i kvadratmeter för inflyttare efter ålder, % (SCB, 2018)

ÄLDRES SYN PÅ ATT FLYTTA
I enkätundersökningen från 2017 ombads alla 70- och 80-åringar i
Malmö som bor i ordinärt boende svara på en enkät om sitt boende och
sin syn på att flytta. 4 av 10 av de tillfrågade önskade inte flytta medan
3 av 10 svarade att de inte vill flytta nu men kanske framöver. Om man
bara tittar på 80-åringarna var det även där ungefär en tredjedel som
ville flytta men först framöver. Denna inställning stämmer väl med vad
vi kan se i existerande flyttmönster, att äldre främst flyttar vid väldigt
hög ålder.
Om vi tittar på villighet att flytta utifrån upplåtelseform, vilket Figur 25
visar, är det de äldre som bor i äganderätt som i lägst utsträckning
svarar att de vill bo kvar i sitt nuvarande boende. Samtidigt är det en
mindre andel av de som bor i äganderätt som funderar på att flytta eller
aktivt söker, jämfört med de som bor i hyres- eller bostadsrätt. Bland
de som bor i äganderätt är det vanligaste att man svarar att man kanske
vill flytta framöver, men inte i dagsläget. Det verkar alltså finnas en
känsla av att man inte kan bo kvar i villan alltid, men man skjuter
beslutet att flytta på framtiden.
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100%

Nej, men kanske framöver

80%
Nej, jag vill flytta från
Malmö

60%

Nej, jag vill bo kvar
40%
Ja, söker aktivt

20%
0%

Ja, funderar på det
Äganderätt

Bostadsrätt

Hyresrätt

Figur 25. Svar på frågan "Önskar du flytta till en annan bostad i Malmö?" efter
upplåtelseform (Stadskontoret, 2017)

Endast 5 % av de svarande i enkäten söker aktivt annat boende i
nuläget, vilket speglar den andel av de äldre som faktiskt flyttar under
ett givet år. Ytterligare 16 % har funderingar på att flytta. I Rosengård
och Södra innerstaden är det högst andel som aktivt eller passivt letar
boende, medan de äldre i Hyllie i högst utsträckning svarar att de vill bo
kvar.
Av de som funderar på att flytta eller söker aktivt, är anledningen till att
man inte har flyttat främst att man trivs i sitt nuvarande boende. Mer
än hälften anger detta som anledning. 2 av 10 anger att
boendekostnaden skulle öka för mycket och 15 % anger att den bostad
de önskar inte finns tillgänglig på marknaden.
Hälften av de äldre bedömer att deras nuvarande boende är lämpligt
att åldras i, och ytterligare en tredjedel bedömer att boendet är
lämpligt att åldras i om vissa ändringar görs. Det är alltså 8 av 10 som
själva bedömer att de inte behöver flytta, förutsatt att ändringar kan
göras för att anpassa bostaden. De äldre i Södra innerstaden upplever i
lägst utsträckning att boendet är lämpligt att åldras i, medan i Centrum
är det över 90 % som anser att boendet, med eller utan anpassningar,
är lämpligt att åldras i.

Vad för typ av boende önskar de äldre flytta till?
Över 80 % av de tillfrågade anger att närhet till service, så som mataffär
och kollektivtrafik, att ha en egen balkong eller uteplats, att ha nära till
en park/naturområde och att ha en låg boendekostnad är viktiga eller
mycket viktiga faktorer när de väljer nytt boende. 6 av 10 anger också
att egen parkeringsplats är viktigt eller mycket viktigt.
Knappt hälften önskar ett boende som är lika stort som de har idag,
medan en tredjedel önskar flytta till ett boende som är ”ett snäpp”
mindre. Det vanligaste är att man önskar flytta till ett boende med 2
rum och kök eller 3 rum och kök. 15 % kan tänka sig att betala mer för
sitt framtida boende än de gör idag.
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Överlag flyttar äldre inte så långt, men hur viktigt det är för äldre att få
bo kvar i sitt område skiljer sig något över staden. I Oxie, Fosie och
Södra innerstaden anger mer än hälften att det inte är så viktigt att bo
kvar i området, medan i Västra innerstaden anger 8 av 10 att det är
viktigt eller mycket viktigt att bo kvar i området.
100%
80%
60%
Oviktigt

40%

Mindre viktigt

20%

Viktigt
Mycket viktigt

0%

Figur 26. Svar i enkätundersökningen på fråga kring hur viktigt det är att få bo
kvar i sitt nuvarande bostadsområde (Stadskontoret, 2017)

4 av 10 äldre som svarat på enkäten uttrycker att de inte är
intresserade av trygghetsboende eller seniorboende, medan ungefär 2
av 10 svarar att de är intresserade. 7 Övriga svarar att de är lite
intresserade, vilket kan tolkas som att boendeformen är intressant men
att andra faktorer så som var boendet ligger, vilken service som finns i
närheten, hur boendet är utformat och andra kvaliteter är avgörande.
Intresset för dessa två boendeformer är jämt fördelat över äldre som i
dagsläget bor i olika upplåtelseformer. Det finns alltså ingen tydlig
skillnad mellan hur man bor idag och intresse av
seniorboende/trygghetsboende. Intresset är även rätt jämt fördelat
över stadsdelarna, men de äldre i Limhamn-Bunkeflo är minst
intresserade av både trygghetsboende och seniorboende medan ett
något större intresse än snittet finns i Kirseberg och Oxie.

_____________________________

Seniorboenden är till för personer över en viss ålder, ofta 55 eller 65 år.
Lägenheterna har god tillgänglighet för att man ska kunna bo kvar länge. Många
seniorboenden har även olika former av gemensamma lokaler. Trygghetsboenden
är till för de som är över 70 år. Lägenheterna har god tillgänglighet och det finns en
gemensamhetslokal för t.ex. gemensamma måltider. Trygghetsboenden har också
en värd/värdinna tillgänglig dagligen.
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FLYTTAR TILL SÄRSKILDA BOENDEN
Knappt 2 000 äldre bor i särskilt boende, fördelade på 42 boenden i
kommunal regi och 10 boenden i enskild regi. De som bor i särskilt
boende motsvarar cirka 4 % av de äldre i Malmö.

Figur 27. Särskilda boenden i Malmö (HVOF 2019, Stadskontoret 2019)

Av de äldre som bor i särskilt boende i kommunal regi är det 8 av 10
som är 80 år eller äldre, och 35 % som är 90 år eller äldre. Medelåldern
är 86 år, och medianåldern 87 år.
Hur ser då flyttmönster ut för de som bor på särskilt boende? 8 De allra
flesta av de som bor på särskilda boenden i Malmö, 94 %, bodde även i
Malmö förut. Majoriteten av de som inte bodde i Malmö förut bodde
istället i en annan kommun i Skåne.
Av de malmöbor som flyttat till ett särskilt boende har drygt hälften
flyttat till ett boende i samma stadsområde som där man redan bor.
Knappt 4 av 10 av de som flyttar till ett särskilt boende flyttar till ett
boende inom samma stadsdel. Det speglar rätt väl de övriga flyttar som
äldre gör, där drygt 4 av 10 är inom samma stadsdel. Av de flyttar som
görs till särskilda boenden är 1 av 10 flyttar inom samma delområde.
Det är mindre än de flyttar som äldre gör i allmänhet, där 2 av 10 flyttar
går inom samma delområde. Vi kan alltså konstatera att det vanligaste
är att man flyttar till ett särskilt boende i stadsområdet där man redan

_____________________________

Stadsbyggnadskontoret tog fram denna data specifikt för denna rapport, genom
att undersöka de som idag är folkbokförda på en adress där ett särskilt boende
ligger. Antalet motsvarar cirka tre fjärdedelar av de som bor på särskilt boende, det
vill säga runt 1 500 personer. För dessa togs sedan föregående folkbokföringsadress
fram. Vi kunde då ta reda på var de som bor i särskilt boende i dag flyttat från.
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bor, och det är även vanligt att flytten går inom samma stadsdel. På de
allra flesta särskilda boenden finns dock personer från hela staden, och
det är även ett stort antal som flyttar mellan stadsdelar och
stadsområden.

30

Tabellbilagor
TABELLBILAGA 1. STATISTISKT UNDERLAG – HELA MALMÖ
55–64 år
Kvinnor
Befolkning

65–74 år

Män

Kvinnor

75–79 år

Män

Kvinnor

80–84 år

Män

Kvinnor

85–89 år

Män

Kvinnor

90– år

Män

Kvinnor

Malmö 65+

Män

16 913

16 930

14 535

13 152

5 211

4 324

4 070

2 752

2 863

1 614

2 158

831

51 510

Andel av Malmös befolkning

5,0%

5,0%

4,3%

3,9%

1,5%

1,3%

1,2%

0,8%

0,8%

0,5%

0,6%

0,2%

15,2%

Andel utlandsfödda

41%

41%

31%

30%

25%

29%

25%

27%

20%

22%

19%

16%

28%

19 786

21 216

13 452

16 342

12 379

14 438

12 523

14 535

12 595

14 309

12 528

14 437

13 515

35%

57%

31%

60%

25%

59%

16%

53%

9%

43%

3%

23%

38%

Befolkningsprognos
Befolkningsprognos 2024

18 824

18 680

14 969

14 122

6 316

5 414

4 592

3 529

2 825

1 720

1 793

712

55 992

Befolkningsprognos 2029

19 781

19 894

16 165

15 539

6 601

5 714

5 298

4 220

3 241

2 207

1 821

810

61 616

Upplåtelseform (%)
Äganderätt

25

27

23

27

20

26

17

24

16

25

10

20

23

Bostadsrätt

38

35

44

39

44

41

46

44

44

42

41

43

42

Hyresrätt

37

37

33

33

37

32

37

32

40

33

49

37

35

Hustyp (%)
Småhus

28

30

25

29

22

29

19

26

17

27

11

21

25

Flerbostadshus

69

65

71

66

74

66

74

68

71

65

63

61

69

Specialbostad/övriga hus

2

2

2

3

3

3

5

4

8

5

21

12

4

Uppgift saknas

1

3

1

2

1

2

2

2

3

3

5

5

2

Disponibel inkomst i kr/mån
(median)
Bilägare
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