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När bostadsbristen är svår måste fler tränga ihop sig. Särskilt 
utbredd är trångboddheten bland dem som är födda utanför 
Europa. Nästan var fjärde i den gruppen bor i ett hushåll med 
mer än två personer per sovrum.

Men trångboddheten har ökat kraftigt även i andra grupper. 
I åldern 30–39 år är så många som 11 procent trångbodda 
enligt norm 2, dvs mer än två boende per sovrum.

FLER BOR RIKTIGT STORT

Samtidigt växer grupperna som har mycket gott om plats 
hemma. Det gäller framför allt äldre personer. Bland dem 
som är över 65 år har mer än sex av tio vad SCB kallar hög 
utrymmesstandard. Det betyder att de har mer än ett sovrum 
per person i sina bostäder.

SKILLNADERNA ÖKAR

Skillnaden mellan olika grupper har ökat de senaste 
decennierna. Tidigare var det inte lika stora skillnader i 
trångboddhet mellan in- och utrikes födda. Inte heller skilde 
det så mycket mellan åldersgruppernas boendestandard.

VEM ÄR TRÅNGBODD?

Statistiska centralbyrån använder två olika begrepp för 
trångboddhet: norm 2 och norm 3. Diagrammen här på sidan 
visar utvecklingen för andelen trångbodda enligt norm 2, dvs 
hushåll där det bor mer än två personer per rum – kök och 
vardagsrum oräknade. Den normen skapades 1965.

Norm 3, som skapades 1974, är strängare. Då räknas hushållet 
som trångbott om det bor mer än en person per rum, 
vardagsrum och kök oräknade. Sammanboende par förutsätts 
dock dela sovrum.

FLER TRÅNGBODDA ENLIGT NORM 3

Många fler räknas naturligtvis som trångbodda om man utgår från norm 3. Vid senaste mätningen 
gäller det i så fall 18 procent av alla 16–84 år, 30–35 procent av åldersgruppen 20–39 år och över 50 
procent av dem som är födda utanför Europa. 

Dock är denna norm ofta ifrågasatt eftersom den även räknar ensamboende i ett rum och kök som 
trångbodda.
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LÄS MER: Om källor och definitioner

Uppgifterna på den här sidan kommer från SCB:s Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC). 

Trångboddhet enligt norm 2: Ett hushåll definieras som trångbott om det finns fler än två boende per rum 

(sovrum), kök och vardagsrum oräknade. Exempel: enligt norm 2 ska ett 4-personershushåll ha minst 3 rum och kök 

för att inte vara trångbott (1965 års bostadsbyggnadsutredning).

Trångboddhet enligt norm 3: Ett hushåll definieras som trångbott om det finns fler än en boende per rum 

(sovrum), kök och vardagsrum oräknade. Sammanboende delar dock sovrum medan varje barn ska ha eget rum. 

Exempel: enligt norm 3 ska ett sammanboende 4-personershushåll ha minst 4 rum och kök för att inte vara 

trångbott (Boendeutredningen 1974). Även ensamboende i 1 rum och kök räknas som trångbodda enligt denna 

norm.
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