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Nye fællesskaber 
 

Flere familier bor sammen på 
tværs af generationer 
 

I omkring 2 pct. af de danske husstande bor tre generationer sammen. Det er en stigning på 40
pct. i forhold til for ti år siden. Selvom boformen er mest udbredt blandt ikkevestlige efterkom-
mere, er andelen af tre-generations-familier faldende blandt ikkevestlige efterkommere. Sam-
tidig er der flere etniske danskere, der bor sammen med deres forældre, efter de har fået børn.
Gribskov, Halsnæs og Lejre er de kommuner, hvor husstande med tre-generations-familier er 
mest udbredt. Her er omkring 5-6 pct. af husstandene beboet af tre-generations-familier. I flere 
af de nordjyske kommuner er tre-generationsfamilier i samme hus meget sjældne. 

af Senioranalytiker Emilie Agner Damm 3. august 2019 

Analysens hovedkonklusioner 
 I ca. 2 pct. af de danske husstande bor tre generationer sammen. Det er ca. 40 pct. flere 

end for ti år siden. 
 

 Blandt ikke-vestlige efterkommere med børn bor 8 gange flere i samme husstand som 
bedsteforældrene, når man sammenligner med etniske danskere. Andelen af ikkevestlige 
efterkommere, der bor i tre-generations-familier er imidlertid faldende, mens den er sti-
gende blandt etniske danskere. 

 
 Tre-generations-familier er især udbredt i de nordsjællandske randkommuner, Gribskov 

og Halsnæs, og også i Lejre og blandt Vestegnskommunerne finder vi flere generations-
husstande end i resten af Danmark. 

 
Kontakt 

Senioranalytiker 

Emilie Agner Damm 

Tlf. 33 55 77 15 

Mobil 27 35 85 95  

ead@ae.dk 

Kommunikationskonsulent 

Sarah Steinitz 

Tlf. 33 55 77 16 

Mobil 28 68 34 60 

ss@ae.dk 
  



Nye fællesskaber 
Flere familier bor sammen på tværs af generationer 

  2 

Familier i tre generationer hitter 
I dag bor ca. 2 pct. af de 25-45-årige med børn sammen med en eller flere bedsteforældre. Det er en lille 
del af danskerne, der bor sådan, men der er tale om en relativt stor stigning inden for de senere år. Der 
er nemlig knap 40 pct. flere tre-generationsfamilier i samme hus i dag, end der var for ti år siden. Figur 
1 viser udviklingen i andelen af husstande med tre generationer siden 2007. 
 

Figur 1. Udvikling i andelen af husstande med tre generationer 

 
Anm: Se boks 1. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 
Ser man ud over Danmarks 98 kommuner, er der stor variation i, hvor mange familier der bor sammen 
på tværs af generationer. I Gribskov og Halsnæs er det mere end 5 pct. af familierne, der består af tre 
generationer. Det er altså mere end dobbelt så udbredt her som i hele Danmark. Også i Lejre og i flere 
Vestegnskommuner er der over 4 pct. Omvendt er der meget få husstande med tre generationer af en 
familie i kommuner som f.eks. Struer, Lemvig og Ringkøbing-Skjern.  
 

Tabel 1. Top- og bundkommuner, andel husstande med tre generationer, 2017   
Top 10     Bund 10   

  Pct.    Pct. 

Gribskov 6,0   Morsø 0,5 

Halsnæs 5,9   Lemvig 0,7 

Lejre 4,5   Struer 0,7 

Albertslund 4,5   Ringkøbing-Skjern 0,7 

Ishøj 4,5   Skive 0,8 

Brøndby 4,5   Billund 0,8 

Frederikssund 4,4   Thisted 0,9 

Stevns 3,7   Frederikshavn 0,9 

Odsherred 3,7   Lyngby-Taarbæk 0,9 

Høje-Taastrup 3,6   Varde 0,9 

Anm: Se boks 1. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 
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Udover store geografiske forskelle i udbredelsen af familier, der bor sammen på tværs af tre generatio-
ner, er der også stor forskel på tværs af etnicitet. Der er nemlig langt flere ikke-vestlige voksne efter-
kommere med børn, som bor sammen med deres forældre end blandt danske voksne med børn.  
 

Figur 2. Andel husstande med tre generationer fordelt på etnicitet 

 
Anm: Se boks 1. Tal fra 2017. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 
Den generelle stigning i andelen af husstande med tre generationer kan dog ikke forklares af en stigning 
i antallet af ikke-vestlige efterkommere i Danmark, men skyldes primært en øget udbredelse af denne 
boform blandt etniske danskere. Dette er illustreret i figur 3, som viser udviklingen opdelt på, om den 
skyldes ændret demografi eller ændret adfærd. De lyseblå søjler viser den del af udviklingen, som skyl-
des ændret adfærd. De mørkeblå søjler viser den udvikling, der ville have været, hvis tilbøjeligheden til 
at bo sammen på tværs af tre generationer havde været som i 2007, fremskrevet med befolkningsud-
viklingen. 
 
Siden 2007 er der kommet flere ikke-vestlige efterkommere i Danmark, og på den baggrund kunne man 
forvente en stigning i antallet af ikke-vestlige efterkommere, som bor på tværs af tre generationer. De 
ikke-vestlige efterkommere har dog ændret adfærd og bor i dag i mindre grad sammen på tværs af ge-
nerationer, end de gjorde i 2007. Dette er illustreret i den lyseblå søjle. 
 
Det omvendte scenarie ses for de etniske danskere. Der er kommet færre danskere mellem 25 og 45 år 
med børn, hvorfor man kunne have forventet et lavere antal husstande, hvor tre generationer bor sam-
men. Danskerne har dog ændret adfærd, så de i dag – modsat de ikke-vestlige efterkommere – i højere 
grad bor sammen på tværs af tre generationer. Når vi har set en stigning i andelen af husstande med tre 
generationer siden 2007, skyldes det altså, at danskere med børn i højere grad i dag vælger at flytte 
sammen med forældre eller svigerforældre. 
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Figur 3. Opdeling af udviklingen fra 2007-2017 på etnicitet 

 
Anm: Se boks 1. Tal fra 2017. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Flere enlige forældre i husstande med tre generationer 
I husstande med tre generationer er ca. hver tredje i midtergenerationen enlig. Det er flere end i hus-
stande, hvor der ikke bor tre generationer. I husstande bestående af to generationer (børn og forældre), 
er der tale om en enlig forælder i omkring hver femte husstand. Det ses af tabel 2. 
 

 Tabel 2. Familietyper for voksne i husstande med og uden tre generationer 
  Husstande uden tre generationer Husstande med tre generationer 

  Pct.   

Par 80,8 65,9 

Enlig forælder 19,2 34,1 

I alt 100,0 100,0 

Anm: Se boks 1. Tal fra 2017. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 
Ser man på antallet af børn i familierne i de husstande, hvor der bor tre generationer, er der lidt flere 
personer med et enkelt barn, som vælger at flytte ind hos deres forældre eller svigerforældre.   
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 Tabel 3. Antal børn i husstande med og uden tre generationer 
  Husstande uden tre generationer Husstande med tre generationer 

  Pct.   

1 barn 34,3 44,1 

2 børn 46,7 39,5 

3 børn 15,7 13,2 

Mere end 3 børn 3,3 3,1 

I alt 100,0 100,0 

Anm: Se boks 1. Tal fra 2017. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 
Selv om det samlet set er et fåtal, der bor tre generationer under samme tag, er der sket en markant 
stigning i de senere år. Mest udbredt er fænomenet blandt ikke-vestlige efterkommere, men der er også 
etniske danskere, der vælger at bo sammen med mor eller svigermor. Eftersom antallet af voksne efter-
kommere er relativt lille, er stigningen ikke drevet af denne gruppe, men af en stigning blandt personer 
med dansk oprindelse. 
 
Hvad stigningen i flere-generationsfamilier skyldes, kan vi ikke direkte se ud fra tallene. Det kunne være 
et udtryk for, at flere ønsker at passe deres egne børn og ældre inden for familiens rammer frem for i 
offentlige hænder. Det kunne også være et ønske om i højere grad at dyrke nære fællesskaber eller øko-
nomiske grunde. For de ikke-vestlige efterkommere er det at bo flere generationer sammen formentlig i 
højere grad kulturelt betinget. 
 

Boks 1. Metode og afgrænsning 
Analysen er lavet på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata.  
Der er afgrænset til personer mellem 25 og 45 år, som ud fra variablen PLADS er enten hovedperson eller ægtefælle/part-
ner til hovedpersonen i familien. En tregenerationsfamilie defineres som en husstand, hvor en person mellem 25 og 45, som 
bor sammen med mindst en af sine forældre og har hjemmeboende børn. En person knyttes til sine forældre vha. variab-
lene, MOR_ID og FAR_ID, som angiver personens juridiske forældre.  
Hvorvidt en voksen person bor sammen med sine forældre afgøres ud fra en kombination af variablene, KOM og BOPIKOM, 
som hhv. angiver bopælskommune og bopælsadressen i kommunen.  
Hvis mindst en af de voksne i en familie bor sammen med sine forældre, vil hele familien tælles som en tregenerationsfami-
lie. Analysen angiver dermed antallet af bopæle, hvor familier hhv. bor sammen i tre generationer og ikke gør. Det betyder 
også, at en husstand med flere familier i midtergenerationen kun indgår en gang. Antal børn angivet i tabel 3 er antallet af 
børn i en af familierne. Dette valg er truffet for ikke at tælle eventuelle mindre søskende til en af forældrene i midtergenera-
tionen med. 
 
Husstande uden tre generationer udgøres af husstande, hvor der bor 25-45-årige personer, der er defineret som hovedper-
son eller ægterfælle/partner til hovedpersonen, og hvor der er hjemmeboende børn under 25 i familien.  
 

 


