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Baggrunden
• Indtil midten af 1900-tallet var det næsten utænkeligt at 

bo alene
• Siden 1950’erne: Generelt mindre husstande – og flere 

og flere bor
alene



Afledte spørgsmål
• Hvorfor bor flere alene?
• Hvem er singlerne (”de aleneboende”)
• Har de særlige boligbehov?



Projekt ”Singlernes boligbehov”
• Forskningsprojekt  under Center for Bolig og Velfærd 

(støttet af Fonden Realdania)
• Deltagere i projektet: Kirsten Gram-Hanssen 

(projektleder), Rune Holst Scherg, Rikke S. Christensen 
og Toke Haunstrup Christensen. Statens 
Byggeforskningsinstitut, SBi.

• Kombinerer kvantitative registeranalyser og analyser af 
den danske værdiundersøgelse med kvalitative 
interview.

• Motivation for studiet: Hidtidige studier af boligbehov 
har hovedsageligt fokuseret på familier.



Først lidt om begreberne…
• Aleneboende = enpersons husstande = bo for sig selv

• At være aleneboende er ikke det samme som at være 
enlig (dvs. ikke i et fast parforhold)!

• Living Apart Together (LAT) eller Særbo

• Og omvendt: At være enlig er ikke lig med at bo alene
• Man kan bo sammen med børn eller andre bofæller

• Fokus for dette projekt: Aleneboende danskere i 
aldersgruppen 30-60 år



Historisk udvikling i aleneboendet
’1.000 personer



Nogle nøgletal for udviklingen
• Andel af husstande beboet af 1 person

• Fra 29,5% i 1981 til 38,3% i 2006
• Andel af den voksne befolkning, som bor alene

• Fra 16,1% i 1981 til 22,9% i 2006
• Parallelt hermed: Faldende gennemsnitlig 

husstandsstørrelse
• 3,13 personer/husstand i 1955
• 2,47 personer/husstand i 1980
• 2,16 personer/husstand i 2006



Årsager til stigningen
• Øget velstand – råd til at bo alene
• Senmoderne familie- og samlivsformer

• Ændrede normer og forestillinger om familieliv og 
parforhold. Unge stifter familie senere. Flere samlivsbrud. 
Livet som ”single” blevet en mulighed. Ikke længere (i 
samme grad) socialt stigmatiserende at bo alene.

• Hyppigere samlivsbrud – ”successiv monogami”
• At bo alene i perioder af livet blevet almindeligt for mange
• Stigningen i aleneboendet dækker til dels over hyppigere 

skift mellem samliv og aleneboende
• Vigtigt at have blik for denne dynamik = øget behov for et 

fleksibelt boligmarked

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Særligt fokus på 30-60 årige (for 60+ spiller øget antal ældre en rolle)
Et engelsk studie viste, at over en 11-års periode (1991-2001) var der ca. 25% af de 30-74-årige som havde boet alene over en kortere eller længere periode. Kun 7% havde boet alene over hele perioden. (Wasoff et al. 2005)
Ændret forestillinger om parforhold: Skifte fra forestillingen om et forhold baseret på ”gensidig forpligtigelse” til forholdet som baseret på ”vedvarende kærlighed”. Dette kombineret med idealet om individuel uafhængighed og personlig udvikling sætter det moderne parforhold under pres.



Aleneboendet efter aldersgruppe
18-29 år 30-60 år 61 år eller 

ældre
Andel af aldersgruppen i 1981 13,5 % 9,1 % 32,9 %
Andel af aldersgruppen i 2006 21,8 % 16,1 % 38,6 %
Mænd 55 % 61 % 30 %
Kvinder 45 % 39 % 70 %

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Særlig kraftig stigning for 30-60 år
Mange aleneboende mænd i alderen 30-60 år – forklaring: Kvinden får typisk barnet – dvs. hun bliver omsorgsforælder. Derved figurer enlige mødre ikke i ovennævnte statistik. Det skønnes, at der i DK er omkring 150.000 husstande, som bebos af en enlig forælder og dennes barn. Heraf størstedelen enlige mødre.



Aleneboendes beskæftigelse (30-60 år) 

Husstandskategori Aleneboende Andre
Førtidspensionister 18 % 5 %
Kontanthjælpsmodtagere 4 % 2 %
Heltidsarbejdsløse 8 % 6 %

Uden beskæftigelse, i alt 29 % 12 %
Studerende 4 % 3 %
I beskæftigelse, i alt 65 % 82 %
Andet 2 % 3 %
Total 100 % 100 %

Oplægsholder
Præsentationsnoter
*Uden beskæftigelse (køn): 32% kvinder, 28% mænd
* Effekten dog størst for mænd – sandsynligheden for at være uden beskæftigelse som aleneboende mand er 2,9 gange højere end for andre mænd, mens det tilsvarende tal for kvinder er 2,1.



Aleneboendes socioøkonomi (30-60 år)

• Årsag eller virkning?
• Bor man alene, fordi man er socialt dårligt stillet?
• Eller bliver man socialt dårligt stillet, fordi man bor alene?

• Andre studier viser tendens til asymmetriske parforhold 
– manden har typisk den højeste sociale status

• Hvad med mændene ”i bunden” og kvinderne ”i toppen”?

• Kønsforskelle
• For kvinder kan det være en fordel at bo alene, men ikke for 

mænd



Karriere og familieliv (Sarah)
• Sarah (54 år) fandt det vanskeligt at forene rollen som 

selvstændig grafiker og mor til tvillingedrenge med rollen som 
hustru. Blev skilt fra børnenes far, da de var tre år.

• Generationsspecifikke kønsforestillinger?
• Især svært for kvinder at forene familie-/samliv og karriere
• Om baggrunden for at Sarah har boet alene det meste af livet: 

”Fordi jeg har kunnet selv” (…) [det har] krævet så meget 
arbejde, altså – at at – da – jo dygtigere jeg bliver til at køre 
skuden [arbejde, hjem og familieliv] med to knægte, bil og hund 
og katte og – altså, jo mindre rum bliver der til øøh at være par.”

• Man vænner sig til at bo alene (adskillige informanter)



Ofte barnløse
• Ca. 45% af de 30-60-årige aleneboende har børn (som 

de ikke bor sammen med eller som er flyttet hjemmefra)
• 33% af mændene – 62% af kvinderne

• For befolkningen som helhed har ca. 90% af 
aldersgruppen 30-60 år børn

• De aleneboende adskiller sig på denne måde afgørende 
fra normen (”Familie-Danmark”).



Hvor bor de aleneboende (30-60 år)?
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Hvordan bor de aleneboende (30-60 år)? 
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Når man ikke passer ind i parcelhuset
Sarah (selvstændig grafiker, 54 år) om da hun boede i parcelhus 
som alenemor med to børn:

Sarah: De [naboerne] troede jeg var ludder. De kom og spurgte. 
Altså. Idioter, ik’. Men det’ jo fordi jeg arbejder – jeg har arbejdet 
hjemmefra. (…) Så det de har set er en kvinde, der altid er 
hjemme, med to børn, der er velklædte, og en ny bil. Det kunne de 
jo ikke få til at hænge sammen.



Om at bo alene (kvalitative interview)
• Spørgsmålet om uafhængighed (dvs. selv at bestemme 

og muligheden for at ”være sig selv”) stod centralt i alle 
de interviewedes fortællinger…

• … men nok især i de (ældre?) kvinders fortællinger, jf. 
tidligere citat.

• Samtidig spores i de fleste interview også en ambiva- 
lens: Hvis nu man mødte ”den eneste ene”, så måske…

• … dog oftest kombineret med en pragmatisk vurdering 
(”er det sandsynligt, at det ville fungere i praksis”)



Uafhængighed (Kate)
Altså jeg føler man er afhængig af andre – i det øjeblik hvor man 
flytter sammen med een, ik' oss'. Øhhh. Det går strygende når 
man bor hver for sig, men lige så snart man kommer ned [flytter 
sammen med en], så tager de magten fra én. Ja, de tager 
magten fra én – så skal man fan'me bare, høre efter [ler]. (…) 
Der er ikke så meget tid til én selv, der er ikke så meget tid til at 
tage ud. 'Hvorfor skal du snakke med den og hvorfor skal du 
gøre sådan og hvorfor skal du gøre sådan’

Kate, 65 år, pensionist (tidligere førtidspension pga. arbejdsskade , 
hjemmehjælper), boet alene i 5 år i nuværende lejlighed



Fordelene ved at bo alene (John)
Om fordelene ved at bo alene:

”At bo alene er jo et privilegium”
”Jeg kan bestemme mit liv fra morgen til aften”. 
”Bestemmer selv, hvad jeg har lyst til.”
”Jeg er meget alene, men aldrig nogensinde ensom”
”Bestemmer hele tiden selv mit liv”

John, 57 år, salgsmedarbejder, bor i privat udleje



Men omvendt…
John:

Jeg er da ikke interesseret i at skulle blive gammel 
alene. Sådan vil jeg ikke sige det, ik’. Men jeg 
accepterer livet som det er, og jeg har det fedt med det 
som jeg har det nu. Men det kan da godt være at jeg 
synes om nogle år at jeg kunne tænke mig at være 
sammen med en person, som jeg kunne rejse med og 
kunne opleve noget sammen med. Det er ikke 
udelukket.



Boligkvaliteter 

• Flere rum og plads nok

• Altan eller have

• Byens puls eller grønne 
områder

• Lyse hyggelige rum

• Naboskab og fællesskab



Hverdagen i boligen
• Madlavning og måltider
• Informations- og 

kommunikationsteknologi
• Indretning, istandsættelse 

og identitet
• Hygge om sig selv og for 

gæster
• Balancen mellem hjemme- 

og udeliv (to grupper af 
aleneboende?)



Hvor tilfreds er du med livet?
Svar: Meget tilfreds (Værdiundersøgelsen)

Oplægsholder
Præsentationsnoter
30-60 years!!!!



Konklusion
• Kraftig vækst i andelen af 30-60-årige, som bor alene
• Individualisering, hyppigere samlivsbrud og øget 

velstand væsentlige forklaringer på væksten
• De dårligst stillede, socialt og personligt, er over- 

repræsenteret  blandt de enlige
• Særligt byernes etageejendomme bebos af enlige
• Boligpolitisk udfordring at etablere nye former for 

fællesskaber?



Spørgsmål til summemøde
• Hvordan tilgodeser man behovet for tilgængelige og 

fleksible boliger? For ældre? For aleneboende?
• Er det en opgave for kommunerne at sikre?

• Hvordan kan de aleneboendes muligheder mht. at 
indgå i lokale fællesskaber fremmes? Er det en 
kommunal opgave? Og hvad med de ældre?

• Hovedparten af de aleneboende bor i den almennyttige 
sektor og til privat udleje (og behovet øges) – med bl.a. 
stor beboer-gennemstrømning i disse områder til følge. 
Er dette hensigtsmæssigt? Kan det gøres på andre 
måder?
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