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Förord 

Den senaste/sista Folk- och Bostadsräkningen gjordes i Sverige 1990. Sedan dess har 

inga liknande omfattande enkätundersökningar av befolkningens boende, familjesitua-

tion och hushållsstatus genomförts. I stället har man byggt ut registerstatistiken som 

bygger på folkbokföring på fastighet, vilket inte medger inblick i hushåll, familjer och 

boende. Fram till 1990 gjorde TMR (motsv.) hushållsprognoser, sedan har man försökt 

göra framskrivningar som bygger på tidigare insamlat material. Senare har man utgått 

från ULF:en (Undersökningen om levnadsförhållanden) som är en nationell årlig un-

dersökning och för länet summerat flera år över en längre tid för att kunna regionalise-

ra en del av resultaten. Det är dock inte möjligt att använda det för prognoser. 

 

Det är många som hört av sig och efterlyst nya hushållsuppgifter. I och med att EU 

genomför en FoB med basår 2013 måste även Sverige delta, och för bl.a. detta ändamål 

är ett nytt lägenhetsregister under uppbyggnad, liknande de som sedan länge finns i 

övriga nordiska länder. Senaste FoB-uppgifter för länderna i EU finns för 2001 och där 

saknas uppgifter från Sverige. Det saknas alltså uppgifter för de 22 åren 1990-2012 och 

under tiden har mycket hänt. Eftersom folkbokföring inte är synonymt med familjer 

eller hushåll kan inte intervjuer och enkäter ersättas av ett lägenhetsregister; det finns 

lagar och regler för hur man ska folkbokföra sig men inte för hur individerna ska bo och 

leva.  Såväl svenskar som övriga medborgare i EU är kunniga om hur man taktiskt kan 

folkbokföra sig för att maximera sin egen nytta, och den kunskapen ökar enligt Euro-

stat. 

 

Sverige saknas dock inte i jämförelser och forskningsprojekt. För att kompensera har 

den omfattande internationella demografiska och sociologiska forskningen och hus-

hålls- och familjeprognoser och framskrivningar i andra länder nyttjats för att få en 

uppfattning om hur utvecklingen möjligen kan se ut i Sverige. Ganska omgående upp-

täcker man att de nordiska länderna varit ledande i utvecklingen av det som kallas 

Andra Demografiska Transitionen, SDT, och att det därefter spridits till övriga delar av 

världen. SDT innebär en diversifiering av hushålls- och familjetyper och en ökning av 

ensamboende och ensamstående. Denna övergång har några kännetecken: särboendet 

ökar och hushållens storlek minskar, mycket som en följd av sjunkande fruktsamhet 

och ökad livslängd men också p.g.a. praktiska skäl och preferenser. Äktenskapet och 

den traditionella kärnfamiljen ersätts av andra familje- och samlevnadsformer som är 

mindre stabila och mer geografiskt spridda. I vissa länder som de nordiska har dock 

inte fruktsamheten sjunkit till katastrofala nivåer vilket kan bero på relativt hög grad av 

jämställdhet, barnomsorg och ekonomisk trygghet. I andra europeiska länder har där-

emot fruktsamheten blivit så låg att det håller på att orsaka folkminskning vilket påver-

kar antalet potentiella europeiska migranter i de flyttbenägna åldrarna. I övriga Sverige 

är också åldersstrukturen liknande så att det kommer att påverka befolkningstillväxten 

i länet framöver när den låga fruktsamheten under andra halvan av 90-talet slår ige-

nom i de flyttbenägna åldrarna. Migrationen förväntas alltså få mindre betydelse för 
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befolkningstillväxten i länet och barnafödandet större, uttryckt som andel av den totala 

folkökningen, framöver. 

 

Under året har dessutom de nationella antagandena om fruktsamhet och livslängd re-

viderats och höjts av demograferna på Prognosinstitutet, SCB. Tvärtemot vad den tra-

ditionella internationella forskningen pekar mot, att den andra demografiska transitio-

nen leder till senarelagt barnafödande, fler barnlösa, och sjunkande fruktsamhet, så 

verkar detta inte vara fallet i vissa länder, såsom Sverige. Med ökande livslängd för-

skjuts barnafödandet längre upp i åldrarna men utan att så många fler blir barnlösa. 

Om också den biologiska fruktsamma perioden förlängs återstår att se, men det verkar 

kunna förhålla sig så. 

 

Rapporten är en första kunskapsgenomgång för att dra nytta av det omfattande forsk-

ningsarbete som världens demografer och sociologer bidragit med under årens lopp. 

Inspirationen kommer från EPC 2012, European Population Conference, när Stock-

holms Universitet/SUDA var värdar och inte enbart europeiska medlemmar deltog 

utan ca 850 personer från hela världen.  

 

Rapporten har sammanställts av Kim Jansson och Ulla Moberg, LSF/TMR. 
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Sammanfattning 

Det har blivit svårare att ge en enda definition på ”familj” 

I främst Europa har familjen blivit allt mer flytande och föränderlig och en mångfald av 

familjetyper, parförhållanden och hushållsstrukturer är i dag en realitet. Förutom att 

leva ihop som gift eller sambo blir det allt vanligare med alternativa lösningar.  

 

LAT är en form av parrelation som blivit allt mer vanlig 

LAT står för ”Living Apart Together”. Ett LAT-förhållande betraktas ofta som ett sta-

digt förhållande där båda parterna ser sig själva som i ett parförhållande men utan att 

bo i samma hushåll. Man lever ihop men bor isär. 

 

Den Andra Demografiska Transitionen har lett till en fertilitet under re-

produktionsnivån 

SDT står för den andra demografiska transitionen och beskriver demografiska och kul-

turella förändringar, i synnerhet i Europa. Förekomsten av den traditionella äktenskap-

liga kärnfamiljen har minskat vilket fått till följd att fruktsamheten sjunkit. 

 

Hushållen har blivit mindre och fler i Europa och andra delar av västvärl-

den 

Den åldrande befolkningen är en grundläggande orsak till att hushållen fått färre indi-

vider. I många fall ökar antalet hushåll snabbare än folkmängden vilket till stor del be-

ror på ensamhushållens ökning. Därtill har individens egen autonomi och självförverk-

ligande hamnat allt mer i fokus, vilket också ökat antalet singelhushåll. Exempel på 

denna förändring hittar vi i Australien, Frankrike, Österrike och England. 

 

Nya utmaningar för äldre 

De äldre blir inte bara fler, det har även blivit vanligare att äldre bor ensamma, och 

därför ökar också behovet av intima relationer som sträcker sig utanför hushållet. 

Dessutom väljer allt fler att förbli barnlösa vilket också ökar behovet av intima relatio-

ner utanför familjen. De sammanlagda behoven av relationer verkar tillfredsställas ge-

nom att söka och utveckla nya alternativa sociala band. 

 

Fertiliteten kan komma att stiga om den andra demografiska transitionen 

förverkligas 

En ökad fertilitet närmare reproduktionsnivån kan bli lättare att uppnå om genusrevo-

lutionen genomförs fullt ut, vilket innebär mer jämställda, barnvänliga, kvinnovänliga 

och familjevänliga samhällen som ger individerna mer frihet att bättre kombinera bar-

nafödande med arbete och andra konkurrerande intressen. 
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1. Inledning 

Inför en snabbt ökande äldre befolkning är det angeläget att forska om familjers och 

hushålls framtida utveckling och mönster. En åldrande befolkning skapar nya utma-

ningar inom en rad områden, bland annat arbetsmarknad, hälsovård, bostadsplanering 

och sociala tjänster (Eurostat, 2011). Föreliggande rapport handlar om de strukturella 

och demografiska faktorer som påverkar storlek på och sammansättning av dagens fa-

miljer och hushåll i Europa och andra delar av västvärlden. En varaktigt låg fertilitet 

förenad med ökande livslängd leder till en åldrande befolkning och en av följderna blir 

att hushållen får allt färre individer. Familjetyperna har även ökat i mångfald och olika 

varianter av boendeformer är i dag vanligt. Rapporten syftar inte till att ge en modell 

för den demografiska utvecklingen av familjer och hushåll utan snarare en inblick i 

analyserna av de bakomliggande faktorer som driver och utgör förutsättningarna för 

komponenterna som idag påverkar familjer och hushåll. De traditionella demografiska 

faktorerna fertilitet, mortalitet och migration är inte de enda som influerar familjernas 

och hushållens storlek och sammansättning utan samhälleliga strukturer och kulturer 

är också med i spelet. 

 

I rapporten ställs frågor som: Hur bor folk och hur ser ett hushåll ut i Europa och andra 

delar av västvärlden? Vad är en familj i dag? Varför har sättet människor bor på för-

ändrats? Varför flyttar individer inte ihop? Vilka är anledningarna till den låga fertilite-

ten och kan migrationen rädda oss? Kan fertiliteten vara på väg upp? Individualisering 

och självförverkligande är exempel på vad som tas upp. I dagens postindustriella sam-

hällen finns det en mångfald av olika parförhållanden och människor väljer i allt högre 

utsträckning att inte flytta ihop utan ägnar allt mer tid åt sitt eget självförverkligande 

(Liefbroer et al, 2012; Inglehart, 1997). Tillsammans med en fertilitet under reproduk-

tionsnivån har migrationsströmmarna fått ökad betydelse och ökat mångfalden av olika 

kulturer och förening av nationaliteter (Lesthaeghe, 2010). 

 

Rapporten är organiserad i 7 delar. Efter denna (1) introduktion ges en (2) bakgrund till 

de demografiska förändringarna följt av (3) definitioner på familj och hushåll. Sedan 

förklaras (4) den andra demografiska transitionen (SDT) och (5) förändringar av famil-

jer och hushåll med hjälp av samtida studier som använder SDT-teorin. Därefter pre-

senteras (6) hushålls”prognoser” och till sist förs (7) en sammanfattande diskussion om 

hushållens och fertilitetens förväntade utveckling. 
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2. Bakgrund 

I Sverige pågår ett arbete med att ta fram ett lägenhetsregister för leverans av hushålls-, 

boende- och bostadsstatistik till EU senast i mars 2014 (Årsstatistik för Stockholms län 

och landsting, 2012). Arbetet utförs av Statistiska centralbyrån tillsammans med Lant-

mäteriet och Skatteverket. Innan det svenska arbetet är slutfört kan det vara intressant 

att se lite närmare på hur de demografiska och kulturella förhållandena förändrats och 

förändrat hushållen och familjerna i Europa och andra delar av västvärlden för att re-

dan nu få en uppfattning om hur utvecklingen kan se ut i Sverige.  

 

Europa har de senaste decennierna genomgått en fundamental förändring vad gäller 

sammansättningen av dess population. Fertiliteten har sjunkit under reproduktionsni-

vån 2,1 barn per kvinna i nästan alla kontinentens länder samtidigt som beteendena 

kring barnafödandet och familjeformerna blivit allt mer diversifierade. Därtill har mi-

grationsströmmar från icke europeiska länder till Europa samt inomeuropeisk migra-

tion ökat markant (Neyer et al, 2012). 

 

Befolkningen i Europa och även andra västerländska länder växer fortfarande men allt 

långsammare och så småningom kommer vissa populationer att börja minska (Euro-

stat, 2011). Invånarna blir också allt äldre vilket har uttryckts i exempelvis studentlitte-

raturen som behandlar demografi (se exempelvis Dribe & Stanfors, 2010 och Hofsten, 

1982). Befolkningen kommer nästkommande decennier att åldras då baby-boom gene-

rationerna går i pension, individer lever allt längre och fertilitetsnivåerna i många fall 

ligger under nivån för en hållbar befolkningsutveckling, om man bortser från migratio-

nen. 

 

Familjerna och främst då hushållen är viktiga att studera då hushållet är den enhet som 

i slutändan bestämmer vilka varor och tjänster som skall konsumeras samt tillhanda-

håller arbetskraft för produktion och service (van Imhoff et al, 1995:1). Förändringar i 

hushållens storlek och sammansättning ändrar med andra ord efterfrågan på varor och 

tjänster men också vilken typ av arbetskraft som står till förfogande. En åldrande och 

minskande befolkning innebär att hushållen blir allt mindre men också att efterfrågan 

på exempelvis social service förändras och ger därför upphov till utmaningar för exem-

pelvis arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, transportsystemen, sjukvården och inte 

minst miljön. 

 

Bilden nedan illustrerar hur det genomsnittliga hushållet i Australien förändrats från 

början av 1900-talet fram till i dag. Det bor i genomsnitt allt färre individer i hushållen 

samtidigt som det blivit allt fler hushåll. 
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Figur 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Australian Government: Australian Institute of Family Studies) 

 

I ett försök att förstå utvecklingen i främst Europa men också i andra länder i västvärl-

den sedan 1960-talet och fram till i dag vad gäller demografiska och sociala förändring-

ar har teorin av Lesthaeghe och van de Kaa (1986) kallad ”Second Demographic Transi-

tion” (på svenska ”andra demografiska transitionen”, förkortat ”SDT”) vuxit fram. SDT-

begreppet kan definieras som en teori eller ett samlingsbegrepp för flera centrala kultu-

rella och strukturella förändringar som skett de senaste decennierna. Det mest centrala 

i teorin handlar om fertiliteten som stannat under reproduktionsnivån (Lesthaeghe, 

2010). De förändringar i familjernas och hushållens sammansättning som kom att till-

höra SDT-teorin uppstod först i Skandinavien under 1960-talet och spred sig sedan till 

Västeuropa på 1970-talet, senare till Sydeuropa under mitten av 1980-talet och fortsat-

te sedan till Centraleuropa under 1990-talet (Surkyn & Lesthaeghe, 2004).  
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3. Familjer och Hushåll 

I och med den utveckling som generellt beskrivs som ”den andra demografiska transi-

tionen” (SDT) så har innebörden av begreppet familj förändrats eller snarare fått en 

mångfald betydelser. Därtill är det också viktigt att definiera begreppet hushåll då det 

inte är samma sak som familj. Att ge definitioner på begreppen familj och hushåll är 

inte helt lätt då åsikterna om innebörden förändrats över tiden och relaterats till olika 

familjetyper och konstellationer (RESCA, 2010). Trots det finns det källor som kan till-

handahålla relativt uppdaterade och för stunden accepterade definitioner. ”Routledge 

Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology” (RESCA) är ett uppslagsverk som är 

en lämplig inkörsport till förklaringar av begreppen ’Familj’ och ’Hushåll’. 

 

3.1 Hur kan en familj definieras? 

RESCA (2010) beskriver familj som ett politiskt och ideologiskt laddat koncept som 

ofta ingår i diskussioner om hur individer på ett korrekt eller moraliskt sätt ska leva 

sina liv. Familjen som typ är med andra ord en ideologi som varierar med den kulturel-

la diskursen. Ordet familj används oftast för att beskriva släktskap eller former av till-

hörighet mellan individer och kan relateras till en grupp av individer som bor tillsam-

mans, men inte nödvändigtvis, då grupper av människor kan vara utspridda och bilda 

flera hushåll. För det mesta kan det vara svårt att exakt definiera vilka relationer som 

tillhör familjerelationer. Det är just denna gränsdragning som i dag kan upplevas som 

tämligen oklar. Klart är i alla fall att familjen i dag ses mindre som ”en naturlig form” 

och mer som en social organisation som finns i flera olika former. 

 

En typ av familj som kanske etablerats som den ideologiskt mest befästa familjetypen 

eller den enda ”rätta” tillsammans med den industriella revolutionen i västvärlden är 

kärnfamiljen. I sin grundläggande form består den av ett gift heterosexuellt par med 

barn (RESCA, 2010). OECD (2010) har en mer aktuell beskrivning av kärnfamiljen och 

beskriver den som ett par (gifta eller sambo) med eller utan barn, vilka kan vara både 

biologiska eller adopterade, eller en singelförälder med ett eller flera barn. Föräldrar 

behöver inte vara biologiska utan kan också vara styvföräldrar. Utöver kärnfamiljen så 

kan familjer även bestå av fler medlemmar som exempelvis mor- och farföräldrar (RE-

SCA, 2010). Det är inte omöjligt att även nära vänner definieras som familjemedlem-

mar med hjälp av Roderic Beaujots (2002) definition av familjen. Han definierar näm-

ligen familjen som en enhet av individer som delar resurser och tar hand om varandra. 

 

Beaujots definition av familjen passar ihop med hur Chambers (2012) beskriver famil-

jelivet. Hon refererar till Anthony Giddens (1992) när hon beskriver förändringen som 

skett i familjära relationer och intimitet under senare hälften av 1900-talet i västvärl-

den. Denna förändring har lett till en demokratisering av relationer. Giddens (1992) 

argumenterar för en trend mot mer jämställda och balanserade relationer mellan indi-

vider som en del av liberalare attityder i västvärlden, vilket passar ihop med betoningen 

på individuellt självförverkligande som i sin tur är en del av individualiseringsproces-
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sen1. Chambers (2012) menar å andra sidan att det finns trender i litteraturen som ifrå-

gasätter att nutida nära relationer är mer jämställda vilket gäller exempelvis föräldrars 

ansvarstagande för barnen som fortfarande är genusbetingat. Det etableras alltjämt 

icke jämställda förhållanden som formar familjens uppdelning i produktion på (arbets) 

marknaden och reproduktion (fortplantning) vad gäller ansvar för barn-, äldreomsorg 

och hushållsarbete, både på marknaden och i hemmet (Montanari, 2009). Traditionella 

normer som är svåra att förändra samt samhällsstrukturer kännetecknade av otillräck-

lig barnomsorg gör att kvinnor fortfarande tar hand om den övervägande delen av an-

svaret för barnen. Giddens ”demokratiska familj” kan med andra ord fortfarande ses 

mer som en önskan än som något som uppnåtts (Chambers, 2012). En mångfald av 

familjetyper är i dag en realitet och ett bevis på att ”familjen” blivit allt mer föränderlig. 

 

3.2 Hur kan ett hushåll definieras? 

Förutom singelhushållet så består ett hushåll av en grupp individer som ofta är en fa-

milj (RESCA, 2010). Att ett hushåll inte kan likställas med en familj beror på att ett 

hushåll, till skillnad från en familj, kan vara sammansatt av olika grupper av individer 

och familjer. En familj kan också vara spridd över flera hushåll (för vidare läsning se 

RESCA, 2010: 357-360). Enligt OECD (2010) definieras ett privat hushåll2 antingen 

som ett singelhushåll eller ett multipersonhushåll. Ett singelhushåll är en person som 

bor själv i en separat bostad, eller i ett separat rum i en bostad men inte delar resurser 

för att täcka levnadskostnader med andra boende i bostaden. Ett multipersonhushåll är 

en grupp av två eller fler individer som bor i hela eller en del av en bostad och delar 

resurser för att täcka levnadskostnader. 

 

                                                 
1 För vidare läsning om individualiseringsteorin och dess kritik se (Giddens, 1992; Beck, 1995; Bauman, 2003, för kritik 
på dessa; Jamieson, 1998; Jamieson, 1999; Smart & Shipman, 2004; Smart, 2007). 
2 Det finns även andra typer av hushåll men det behandlas inte här. Det kan exempelvis vara institutionella hushåll 
såsom sjukhus och militära institutioner (OECD, 2010). 
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4. SDT: Den Andra Demografiska Transitionen 

Initialt har vi den första demografiska transitionen (FDT) som refererar till nedgången 

i fertilitet och mortalitet och stigande medellivslängd, och som ägde rum i västerländs-

ka länder redan under 1700 och 1800-talet och framåt, samt under den andra halvan av 

1900-talet i resten av världen (Lesthaeghe, 2010). FDT med sjunkande fertilitet relate-

ras till att kostnaden (investeringarna) för barn blev allt högre (Becker, 1981). Till skill-

nad från FDT där den sjunkande fertiliteten motiverades av känslomässiga och ekono-

miska investeringar i barnet, så är den sjunkande fertiliteten under SDT motiverad av 

strävan efter den vuxnes självförverkligande (Lesthaeghe, 2010). 

 

SDT är en teori som först presenterades av Dick van de Kaa och Ron Lesthaeghe 

(1986). I de västerländska länderna under senare delen av 1900-talet och början på 

2000-talet fortsatte fertiliteten att sjunka under reproduktionsnivån 2,1 barn per kvin-

na (Lesthaeghe, 2010). En varaktig fertilitet under reproduktionsnivån tillsammans 

med senarelagd genomsnittlig ålder för giftermål och barnafödande, en mångfald av 

parrelationer utöver gifta par och avtagande befolkningstillväxt är vad som kom att 

inordnas under benämningen ”Second Demographic Transition” (SDT) (Lesthaeghe, 

2010). SDT innefattar också idéerna om den Maslowianska stegen av behov/ preferen-

ser. Det vill säga, efter tillfredsställd ekonomisk trygghet kommer ett skifte att ske från 

fokusering på materiella behov (som tak över huvudet och mat) till ökad efterfrågan på 

icke materiella behov (som självförverkligande och erkännande). 

 

Den sjunkande fertiliteten är också en effekt av tre ”revolutioner”. Dessa kan samman-

fattas som preventivmedelsrevolutionen, den sexuella revolutionen, och genusrevolu-

tionen (Lesthaeghe, 2010). Den första tillät full kontroll och senareläggning av barna-

födandet. Den andra gäller en förändrad attityd till sex som innebär att sex inte begrän-

sas till gifta par eller rent reproduktionssyfte. Den tredje handlar om att kvinnor allt 

mer tar kontrollen över sig själva och sin karriär.  Lesthaeghe (2010) menar att sam-

manlagt förändrade dessa ”revolutioner” förebilder och normer, vilket ökade respekt 

och tolerans för mångfald och individualitet på bekostnad av värden som solidaritet 

och social sammanhållning. Den sjunkande fertiliteten berodde därför inte bara på ol-

jekrisen efter år 1974 med ökande arbetslöshet och fallande inkomster. Demografiska 

förändringar som senareläggning av giftermål och barnafödande kom också att sättas i 

samband med nya postindustriella värderingar som betoningen på individuell autono-

mi och självförverkligande (Surkyn och Lesthaeghe, 2004). 

 

Även om SDT-teorin är väl etablerad bland forskare så finns det kritik. Coleman (2004) 

menar exempelvis att SDT inte är demografisk till sin natur, utan endast en analys av 

livsstilar. Därtill ser Rowland (2012a) SDT-teorin som ett betydelsefullt försök till för-

klaring av förändringar bland samtida familjer men är kritisk till teorin, och menar att 

SDT inte räcker för att förklara mångfalden av trender och beteenden som uppstått i de 

olika länderna som upplevt en fertilitet under 2,1 barn per kvinna sedan 1970-talet. 

Han menar att orsaken till mångfalden är att post-materialistiska värderingar inte ut-
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plånar alla tidigare behov och traditioner, och som fortfarande varierar beroende på 

land och kultur. Rowland föreslår därför ytterligare två teorier som komplement till 

SDT som förklaring till den låga fertiliteten. Dessa är “gender equity theory” och “prefe-

rence theory” (för vidare läsning se: McDonald, 2000a, b; Hakim, 2000; McDonald & 

Moyle, 2010). 

 

Sobotka (2008) menar även att förändringarna i attityd och beteende som relaterar till 

SDT har skett på två sätt. Det första är den klassiska vägen som SDT-teorin beskriver 

där kultur och attityder förändras genom ekonomiskt välstånd, individualitet och strä-

van mot självförverkligande. Det andra sättet har sin grund i sammansättningen av 

faktorer som ger varierande förutsättningar för olika individer beroende på grad av 

socioekonomisk ställning. En beteendeförändring kan därmed komma före en attityd-

förändring. Detta blev tydligt i de postkommunistiska länderna med införandet av det 

kapitalistiska systemet som till en början gav upphov till svåra ekonomiska förhållan-

den3. Det är enligt Sobotka (2008) de mest socialt utsatta grupperna, de med lägst ut-

bildning och inkomster som får svårast att leva upp till traditionella normer i tider av 

ekonomiska umbäranden. Det finns därför förlopp där socialt utsatta grupper blivit 

trendsättare av de nya familjeformerna såsom barn utanför äktenskapet och samboför-

hållanden. De nya beteendena blir sedan tilltalande för de mer gynnade grupperna när 

de spridits och blivit allmänt accepterade4.  

 

Enligt Bernhardt (2004) finns det två sidor av SDT som är generellt accepterade. Den 

första är trenden mot lösare och svagare relationer mellan män och kvinnor. Den andra 

gäller senarelagda giftermål och föräldraskap med en skarp nedgång i antalet barn, fler 

samboförhållanden, fler skilsmässor och sjunkande fertilitet. Förutom detta menar 

Sobotka (2008) och även Coleman (2004) att SDT är ett bra koncept för att beskriva 

dessa nya livsstilar och preferenser i Europa.  

 

De tre figurerna nedan illustrerar några av SDT:s generella trender för ett urval länder. 

Figur 2 visar senareläggningen av giftermål, figur 3 visar ökningen i barnafödande 

utanför äktenskapet och figur 4 visar fertilitetstrenden. 

 

                                                 
3 För en vidare läsning om när SDT började i Östeuropa se Hoem et al (2009). 
4 För fortsatt läsning om hur kulturella och strukturella faktorer påverkar förutsättningar för demografiska förändringar 

som är kopplade till SDT, se Lesthaeghe & Lopez-Gay (2012). 
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Figur 2 

 
(Källa: Council of Europe, 2004) 

 

 

Figur 3 

 
(Källa: Council of Europe, 2004) 
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Figur 4 

 
(Källa: Council of Europe, 2004) 

 

Som synes i figurerna ovan är Sverige en föregångare av den andra demografiska tran-

sitionen. Oláh och Bernhardt (2008) menar att Sverige är ett av de länder som kommit 

längst i SDT. I Sverige har det blivit allt vanligare att parrelationer och barnafödande 

förskjutits allt längre upp i åldrarna, samt med ökad instabilitet i förhållanden. Preven-

tivmedel används flitigt, attityden till sex och olika former av parförhållanden är rela-

tivt öppen jämfört med andra länder i Europa och kvinnor har praktiskt taget lika hög 

utbildning som män. Ett mer jämställt samhälle har alltså lett till ett uppskjutet barna-

födande, men som diskuteras senare i denna rapport så kan det även leda till åter-

hämtning och högre fertilitet. 
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5. Familjer och Hushåll i Förändring 

Enligt Chambers (2012) så är nya typer av relationer under uppbyggnad i nutida sam-

hällen. Typiska familjekonstellationer är i dag samborelationer, singelföräldraskap, 

blandfamiljer med skilda föräldrar, samkönade äktenskap, kompisar som familj, för-

hållanden där man lever tillsammans men bor isär (LAT). Samtidigt ökar risken för 

skilsmässa och de nya ”lösa” familjetyperna kan betraktas som ett hot mot samhället. 

Chambers (2012) menar dock att de senaste trenderna pekar på ett fortsatt ömsesidigt 

åtagande och ansvarstagande för nära och kära (se också Rowland, 2012a).  

 

5.1 Familjer 

Enligt Sobotka och Toulemon (2008) fick ”Guldåldern av giftermål” i Europa ett dras-

tiskt slut efter 1960-talet. Den traditionella familjen bestående av ett gift heterosexuellt 

par med barn har förlorat mark på grund av fler skilsmässor och nya familjeformer. 

Men trots att man kan tro att familjen börjat mista sin betydelse så byter familjen 

egentligen bara form. Tekniska framsteg som exempelvis Skype har också gjort det 

möjligt att hålla kontakt på ett helt nytt sätt än förut. Attityden till barn och familj vari-

erar i Europa men gemensamt för de Europeiska länderna är enligt Sobotka (2008) 

följande: (1) En högre tolerans gentemot nära relationer utan att vara gifta eller till-

sammans som ett par. (2) Samboförhållanden har blivit allt mer accepterat som alter-

nativ till giftermål. (3) En högre tolerans gentemot icke-familjära grupperingar och 

frivillig barnlöshet. 

 

Sobotka och Toulemon (2008) lägger märke till att nedgången i giftermål inte nödvän-

digtvis betyder en nedgång i barnafödandet. Eva Bernhardt (2004) menar att det kan 

vara relaterat till hur långt ett land kommit i sin andra demografiska transition med 

betoning på hur långt ett samhälle kommit i genusrevolutionen. Det är viktigt att beto-

na att SDT och låg fertilitet inte heller behöver betyda en minskad önskan att få barn. 

Barn och familj är fortsatt viktiga även då familjen fått nya former (Sobotka, 2008). Det 

rör sig snarare om ökad svårighet att kombinera barn med dagens strävanden, som att 

göra karriär och värna om hur man vill leva. 

 

Att leva ihop i ett samboförhållande verkar bli allt vanligare i hela västvärlden men 

mest vanligt i Skandinavien (Moors & Bernhardt, 2009). Hiekel et al (2012) har stude-

rat meningen med samboskapet. De har tittat på sambopar i åldrarna 18-79 i tio Euro-

peiska länder (Georgien, Rumänien, Ungern, Ryssland, Estland, Bulgarien, Österrike, 

Tyskland, Frankrike och Norge). Orsaken till att individer bor som sambo är inte helt 

utforskad men resultaten visar att sambopar är en heterogen grupp där syftet skiljer sig 

åt. För de flesta som lever som sambo verkar det vara relaterat till giftermål. Det ses 

antingen som en inledande fas till giftermål eller som ett alternativ till giftermål. Ett 

samboförhållande som alternativ till giftermål är vanligare i Nord- och Västeuropa. I 

exempelvis Östeuropa kan samboskap vara en ”fattig mans giftermål” då det kan vara 

ekonomiskt besvärligt att leva upp till förväntningarna på hur ett äktenskap skall vara. 

Vad Hiekel et al (2012) kom fram till är i linje med Moors och Bernhardt (2009) som 
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menar att även om de flesta paren i Sverige börjar som sambo så leder de flesta förhål-

landena till äktenskap. Äktenskap är fortfarande högt skattat även om skilsmässor ökat 

på grund av olyckliga allianser, och även som en följd av kvinnors starkare ställning och 

självständighet genom ökat deltagande på arbetsmarknaden (Rowland, 2012b).  

 

En annan anledning till att individer väljer att inte gifta sig, att bo som sambo eller väl-

jer att inte flytta ihop alls kan vara relaterat till att man vill känna sig mindre bundna 

och mer autonoma men ändå behålla den så högt skattade relationen till andra männi-

skor. Det har med andra ord blivit allt vanligare med en relationstyp som kommit att 

kallas ”Living Apart Together” (LAT). 

 

LAT 

Enligt Sobotka och Toulemon (2008) kan ett LAT-förhållande bestå av individer som 

fortfarande lever tillsammans med sina respektive föräldrar, eller singlar som har ett 

stadigt förhållande med en partner som bor på en annan adress. Med andra ord betrak-

tas ett LAT-förhållande ofta som ett stadigt förhållande där båda parterna ser sig själva 

i ett parförhållande utan att bo i samma hushåll. Sobotka och Toulemon (2008)  anser 

dessutom att ett LAT-förhållande kan innefatta korta perioder när paret bor tillsam-

mans, som över en helg. 

 

En studie i Australien om LAT-relationer bland individer 45- 64 år av Gray et al (2012) 

visar att denna variant av relation blir allt vanligare men fortfarande är den minst före-

kommande. De lyckades ändå visa att individer i LAT-relationer skiljer sig från singlar. 

När det gäller socioekonomisk ställning verkar de befinna sig i en bättre situation än 

singlar och när det gäller attityden till att gifta sig och bilda familj är de ganska lika de 

som är sambo. Deras studie visar även att individer i LAT-relationer är mindre tradi-

tionella än individer i andra parrelationer men mer traditionella med avseende på jäm-

ställdhet vilket kan betyda att mer traditionellt lagda individer är de som har en högre 

benägenhet att inleda ett LAT-förhållande. I fråga om hälsa visade det sig att de i LAT-

relationer inte är annorlunda än gifta par. Singlar visade sig dock ha sämre mental häl-

sa och känner en högre grad av ensamhet. 

 

En annan studie visar att förekomsten och betydelsen av LAT-relationer skiljer sig åt 

mellan länder i Europa (Liefbroer et al, 2012). De tre vanligaste skälen till att individer 

lever i LAT-förhållanden visar sig vara att de inte är redo att flytta/bo ihop, praktiska 

anledningar eller att man vill bevara sin autonomi. Studiens analys av individer 18-79 

år i Österrike, Frankrike, Tyskland, Bulgarien, Rumänien, Ryssland och Georgien visar 

att LAT-relationer är vanligare i Västeuropa än i Östeuropa, med Ryssland som undan-

tag där det är mer vanligt än i andra länder i Östeuropa. En typisk anledning var att 

partnerns arbete låg för långt bort från det egna för att det skulle vara möjligt att bilda 

ett gemensamt hushåll. I Östeuropa var även bristen på prisvärda och överkomliga bo-

städer en anledning. Förekomsten av LAT-relationer kan alltså inte enbart härledas till 

benägenheten att prioritera självständighet och ideologiska anledningar som är kopp-

lade till SDT. För de allra flesta är levnadsformen nödvändig. För andra är det praktiskt 

och kanske temporärt (Liefbroer et al, 2012). 

 

När det gäller partnerrelationer och deras förändring som beskrivs av den andra demo-

grafiska transitionen, anser Latten och Mulder (2012) att utvecklingen långt ifrån är till 
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ända men fortsätter i nya banor. De har observerat utvecklingen i Nederländerna och 

bedömer att den förmodligen är densamma i andra länder. Deras slutsats är att det 

finns utrymme för en fortsatt diversifiering av parrelationer och levnadsförhållanden. 

Fasang (2012) menar att när nya typer av förhållanden förekommit tillräckligt länge i 

samhället eller eventuellt passerat transitionen blir de nya familjeformerna ny stan-

dard. Om detta är riktigt så innebär det en ökad mångfald av accepterade familjetyper 

framöver. 

 

Konsekvenser för de äldre 

De äldre generationerna är på väg att bli fler än de yngre generationerna (se exempelvis 

Rowland, 2012c). I och med den andra demografiska transitionen har det dessutom 

blivit vanligare att äldre bor ensamma och därför ökar behoven av nära och personliga 

relationer som sträcker sig utanför hushållet (Falkingham et al, 2012). Preliminära re-

sultat för Storbritannien av Falkingham et al (2012) visar att ensamboendet ökat bland 

individer i åldrarna 35-64 år mellan åren 1984 och 2007. Anledningarna varierar med 

kön och ålder och har också förändrats över tid, vilket har ett samband med föränd-

ringarna i giften och skilsmässor, men separationer i samboförhållanden har också ökat 

i betydelse. Frågan är vilka konsekvenser det ökade ensamboendet leder till för de äld-

re.  Blir de mer ensamma då ensamboendet ökar? Är det ofrivilligt eller självförvållat? 

 

Det åldrande västerländska samhället framkallar oro för hur äldreomsorgen ska hante-

ras och vilket ansvar som de äldre och yngre generationerna har gentemot varandra. 

Denna oro behöver inte enbart bero på att antalet äldre blir fler i förhållande till antalet 

yngre utan också på att relationerna inom familjerna försvagats och blivit svårare att 

förutsäga (se exempelvis Sobotka, 2008). Sårbarheten kan ha ökat som en konsekvens 

av fler barnlösa, skilsmässor och ensamboende. Trots detta finns bevis för oförändrad 

eller minskad social utsatthet bland kommande generationer. Forskning från Storbri-

tannien tyder på att ökade separationer inte nödvändigtvis leder till mindre hjälp från 

de egna barnen (Glaser et al, 2008). Dessutom anser Chambers (2012) att det blivit 

påtagligare att familjen inte är enda källan till ömsesidigt stöd mellan generationerna 

när det gäller exempelvis barnomsorg och äldreomsorg. Allt mer flytande familjeformer 

och fler varianter av personliga relationer skapar tillsammans möjligheter till en ökad 

mångfald i utbytet mellan generationerna. Den förändrade familjen har även gjort det 

nödvändigt att allt fler, speciellt äldre, knyter nya sociala band för att tillfredsställa de 

sociala behoven men också för att kunna få hjälp med praktiska bestyr som rör det dag-

liga livet (Chambers, 2012). Svaret på frågan om äldre generellt blivit ensammare är 

förmodligen nej. Det är möjligt att äldre helt enkelt utvecklar nya sätt att tillgodose sina 

behov eftersom det växande antalet singelhushåll ofta kombineras med ett brett nät-

verk av vänner och LAT-relationer (Ogden & Schnoebelen, 2005).  

 

Har de äldre själva valt det åldrande samhället? Ja, om individerna prioriterat sitt 

självförverkligande och sin autonomi, vilket medverkat till minskad fertilitet och på-

skyndat det åldrande samhället. Nej, om individerna inte haft möjlighet att välja utan 

tvingats anpassa sig till rådande samhälleliga strukturer som brist på barnomsorg, vil-

ket bland annat medfört att fler kvinnor och män valt karriären och att försörja sig 

framför familjebildning. 
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5.2 Hushåll 

Förändringar i hushållens dynamik får omfattande effekter på samhället. Det är hushåll 

oftare än enskilda individer som fattar beslut i olika frågor och därför är hushållens 

utveckling väsentlig för förståelsen av samhälleliga förändringar (van Imhoff et al, 

1995:1). Det gäller bland annat konsumtionsmönster, efterfrågan på allmän service 

såsom vård och omsorg, transporter, arbetskraftsdeltagande och efterfrågan på bostä-

der. 

 

Västvärlden har de senaste decennierna karaktäriserats av en snabb förändring av hus-

hållens sammansättning (se exempelvis Jiang och O´Neill, 2007). Hushållen består av 

allt färre individer vilket delvis kan härledas till förändringarna i åldersstruktur; den 

ökade livslängden ger upphov till fler äldrehushåll, speciellt av kvinnor som lever läng-

re än män. Ogden och Hall (2004) anser också att de förändringar som tog fart efter 

1960-talet då fokus allt mer inriktades på individens eget självförverkligande och fram-

gång, har bidragit till en ökning av singelhushållen. Därutöver förklarar Ogden och 

Schnoebelen (2005) att separationer och en ökad andel karriärkvinnor också medver-

kat till fler singelhushåll. Ett mer jämställt samhälle har medverkat till ny dynamik i 

hushållen och det senaste decenniet verkar vara en fortsättning på denna trend (se 

Haase et al, 2010).  

 

De alltmer flytande familjeformerna har gjort det svårare att definiera var individer bor 

då de oftare bor i fler än ett hushåll och pendlar mellan hushåll (se exempelvis Sarace-

no, 1994; Toulemon & Pennec, 2012). Studier av hushållens sammansättning har blivit 

mer komplicerade eftersom ett enpersonshushåll i dag inte längre behöver betyda att 

en individ bor ensam. Förändringar i relationer mellan individer och deras levnadssätt 

leder därför till tolkningssvårigheter vid hushållsanalyser som bygger på folkbokföring. 

Hur individer väljer att bokföra sig behöver inte visa hur de lever. För att kompensera 

för denna brist behöver folkbokföring på lägenhet i det nya lägenhetsregistret komplet-

teras med intervjuer där frågor ställs om individers levnadsförhållanden. 
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6. Hushålls”prognoser” 

Statistik om hushåll har fram till och med 1990 samlats in vart femte år genom Folk- 

och bostadsräkningarna (FoB) i Sverige. I projektet att göra demografiska prognoser 

för SLL har också ingått analyser och prognoser för hushållen och deras sammansätt-

ning. I och med att FoB:arna lades ner och ersattes av registerstatistik med folkbokför-

da på fastighet gick underlaget för att kunna göra dessa analyser och prognoser förlo-

rade. I stället har man försökt hämta in en del uppgifter om hushållen från Undersök-

ningen om levnadsförhållanden (ULF), som är en nationell intervjuunder-sökning. 

Kompletteringar med information ur andra källor har gjorts och indirekta metoder har 

också använts. Urvalet och antalet intervjuer är litet och därför slås fyra års insamlat 

material ihop för tre olika perioder över en 20-årsperiod för Stockholms län. En enkel 

redovisning av 12 olika hushålls-grupper och fem åldersklasser ingår årligen i Årsstati-

stik för Stockholms län och landsting, kapitel 14 Hushåll. Möjligheterna att göra regio-

nala analyser och prognoser för Stockholmsregionens hushåll och familjer är således 

begränsade. Under tiden har dessutom besöksintervjuer ersatts av telefonintervjuer 

vilket kan ha påverkat respondenterna. 

 

Resultaten speglar i mångt och mycket självklarheter orsakade av skillnader i köns- och 

ålderstruktur, fruktsamhet, mortalitet, mm. Det syns också spår av att varierande be-

folkningstillväxt under olika perioder påverkat vissa av redovisningsgrupperna. De tre 

största grupperna är ”sammanboende utan barn”, ”sammanboende med barn” och ”en-

samstående” som vardera svarar för ca 23-32% av det totala antalet hushåll, vilka har 

ökat från nästan 1,3 miljoner till nästan 1,5 miljoner under de tre perioderna. Övriga 

redovisningsgrupper är betydligt mindre. 

 

Diagrammen visar sammanslaget ULF-material för Stockholms län för åren: 1) 1986-

1989, 2) 1996-1999 och 3) 2007-2010. De tre perioderna karaktäriseras av 1) högkon-

junktur med hög fruktsamhet i riket och låg inflyttning till länet, 2) djup lågkonjunktur 

med låg fruktsamhet och hög inflyttning till länet och 3) hög invandring, hög fruktsam-

het, mycket hög befolkningstillväxt.  

 

Figur 5 och 6 
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Efter kompletteringar har andelen ensamboende män respektive kvinnor fördelats på 

åldersklasser för de tre olika tidsperioderna. Ingen hänsyn är tagen till skillnader mel-

lan könen i antal, bakgrund och livslängd men som synes ovan är ensamboendet mer 

spritt över åldrarna för kvinnorna.   

 

I nedanstående diagram jämförs tre av redovisningsgrupperna. Samboendet utan barn 

ökade i åldrarna 25-64 år under andra halvan av 1990-talet då också fruktsamheten 

rasade men har därefter sjunkit, utom för kvinnor 25-44 där det ökat något under den 

senaste perioden. För män 25-44 har det sjunkit marginellt 2007-2010. 

 

Figur 7 

 

Jämförelser mellan åldersklasser visar att samboendet utan barn i de äldre åldrarna är 

högt och har minskat något för män, men ökat från en låg nivå för kvinnorna. Här bör 

det poängteras att det finns betydligt fler 60+ kvinnor än män i länet; från 59 års ålder 

finns totalt ca 42 000 fler kvinnor än män (maj 2012).  Jämfört med december 2010 

har överskottet av antalet 60+ kvinnor minskat något. Det totala kvinnoöverskottet är 

ungefär hälften (ca 20 000) beroende på överskott av yngre män upp till 59 år.  

 

Män har något lägre livslängd och skillnaderna mellan könen förväntas minska något 

så att livslängden ökar mer för männen än för kvinnorna. Men det är främst pga. den 

höga inflyttningen till länet av 30-åringar som antalet 60+ beräknas stiga med 262 000 

fram till -2040. Antalet 60+ män och kvinnor beräknas öka ungefär lika mycket, med 

132 000 resp. 130 000, från 22% idag till 33% av den totala befolkningen -2040. Kvin-

noöverskottet bland 59+ kommer att bestå men minska från dagens 55% till 53%.  
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Figur 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter 65 års ålder är skillnaden mellan könen betydlig men minskar så att i åldersklas-

sen 75-84 år gapet minskar – ensamboende kvinnor minskar och ensamboende män 

ökar. Resultaten för utvecklingen av sambo-ensambo är alltså inte motsägelsefulla för 

de äldre. 

 

Figur 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under tiden sedan FoB 1990 har den omfattande och breda internationella sociologiska 

forskningen och samarbetet över gränserna utvecklas. I många länder har betydande 

resurser lagts på register, surveyer, FoB:ar och andra källor för att analysera den de-

mografiska utvecklingen i vid bemärkelse, samt prognostisera dess framtida utfall. Inte 

minst inom Europeiska Unionen har den första demografiska transitionen (FDT) resul-
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terat i ett stort antal kvalificerade analyser och prognoser. Flera länder har lagt ner ett 

omfattande arbete på att beräkna den framtida försörjningsbördan. Utvecklingen av 

datorstödda modeller och prognosmetodik har givetvis spelat en väsentlig roll i sam-

manhanget.  

 

Det finns många sätt att beräkna och analysera utvecklingen på, men oavsett hur det 

görs så pekar resultaten åt samma håll. De nya trenderna i familjers och hushålls struk-

tur och relationer håller i sig och det är flera länder som drar samma slutsatser (se 

Frankrike, Österrike, England och Australien). Det mest centrala är att ensamhushållen 

har ökat kraftigt och kommer fortsätta att öka, även där befolkningsökningen inte är så 

stor eller minskar. Enligt OECD (2011) har en tredjedel av deras medlemsländer gjort 

hushållsprognoser/-framskrivningar. Resultaten visar i att singelhushållen ökar kraf-

tigt i antal fram till 2025-2030.  En av de centrala orsakerna är att livslängden ökar. 

 

Australien: 

Australiens befolkning prognostiseras öka med ca 25%  åren 2001-2026, medan antalet 

hushåll beräknas öka med 39% - 47% under samma period. Att antalet hushåll ökar 

snabbare än folkökningen beror till stor del på ensamhushållens ökning där den åld-

rande befolkningen, i synnerhet äldre kvinnor, troligen kommer att bo ensamma. Anta-

let ensamhushåll beräknas öka med 57% -105%. Som en följd därav minskar den ge-

nomsnittliga hushållsstorleken.  

 

Nya Zeeland: 

Liknande utveckling förutspås i Nya Zeeland, där man beräknar att tillväxten av famil-

jer och hushåll kommer att överstiga folkökningen, beroende på att antalet familjer 

utan barn kommer att gå om två-föräldrafamiljer, samt att enpersonshushåll kommer 

att öka med hela 70 % medan antalet hushåll totalt ökar med ca 34%. Den genomsnitt-

liga hushållsstorleken minskar därför också här. 

 

Frankrike: 

I Frankrike har utvecklingen 1975-2005 också visat samma mönster: den genomsnittli-

ga årliga ökningen har varit 0,48 % för befolkningen, 1,24% för hushållen, medan anta-

let personer/hushåll minskat med 0,74%. Antalet 35- åringar av båda könen i traditio-

nella förhållanden har minskat och ensamstående mödrar och singelkvinnor i samma 

ålder har ökat. En fortsatt minskning av hushållsstorlekarna förutspås med en mins-

kande andel par och en ökande andel singlar. 

 

Befolkningen -2030 ökar kraftigt i de åldrar där hushållens storlek är minst. En mycket 

stor befolkning i åldrarna 30-60 år idag ger en mycket stark tillväxt av 55+ till år 2030. 

Bland de äldre har dock utvecklingen av samboendet varit den motsatta – det har ökat 

bland 60+ kvinnor och 70+ män mellan 1982 och 2005. Det förutspås fortsätta att öka 

framöver men vid betydligt högre åldrar än vid undersökningen 2005; för kvinnor vid 

75+ och för männen vid 90-95+. F.ö. förväntas det traditionella samboendet sjunka i 

alla åldrar. 

 

Av de äldsta kvinnorna lever mycket få i samboförhållanden men en något högre andel 

av männen. Här påverkas förmodligen resultaten av skillnader i livslängd mellan kö-

nen. 
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Österrike: 

Hushålls- och familjeprognosen/-tabellen för Österrike sträcker sig från 2001 ända till 

2050. I den tabellen ökar antalet familjer med ca 8%, från 2 206 000 år 2001 till 

2 375 000 år 2050.  Gifta eller sambo utan barn ökar med 36% resp. 65%  jämfört med 

år 2001 medan sambo med barn ökar med 72%. Antalet gifta par med barn minskar 

med ca 30% och ensamstående ökar med 19%.  

 

Totala antalet barn sjunker till ca 95% av antalet år 2001. Barn till gifta par sjunker 

med 17% och barn till sambo och ensamstående ökar med 39% resp. 28% jämfört med 

2001.   

 

England: 

Trendframskrivningarna för England sträcker sig 2006-2031. Det är en uppjustering av 

tidigare beräkningar för åren 2004-2026. Det poängteras att detta inte är hushållspro-

gnoser utan framskrivningar. Beräkningarna utgår ifrån de nationella demografiska 

prognoserna som görs för olika regionala nivåer. Det är själva folkökningen – frukt-

samhet, mortalitet och migration - som är orsaken till 75% av ökningen av antalet hus-

håll. Förändrade hushållstyper och åldersstruktur har mindre inverkan på resultaten; 

åldersstruktur har minst. Man har också beräknat olika alternativa utfall beroende på 

skillnader i fruktsamhet, mortalitet och migration och som väntat ger varierande anta-

ganden om nettomigration störst effekt på resultaten.  

 

Totala antalet hushåll ökar med 29% under de 25 år som framskrivningarna avser, från 

21 515 000 till 27 818 000 eller med 252 000 per år. Jämfört med beräkningarna från 

2004 så har antalet hushåll reviderats upp med ca 35 000 per år för åren 2006-2026.  

Vid uppdelning av regioner inom England påverkas London minst av de uppjusterade 

beräkningarna. 

 

Enpersonshushåll beräknas öka med i genomsnitt 163 000 per år, eller 65% av den to-

tala hushållsökningen 2006-2031. Den enda hushållstyp som minskar är gifta par, me-

dan antalet sambohushåll och enpersonshushåll ökar med 74% resp. 60% mellan 2006 

och 2031.  

 

Enpersonshushåll förväntas bli den största gruppen med nästan 11 miljoner hushåll. År 

2031 beräknas 18% av Englands befolkning leva ensamma jämfört med 13% år 2006 

och den genomsnittliga hushållsstorleken sjunker från 2,32 till 2,13. 

 

Fördelat på åldersklasser blir den årliga ökningen i både absoluta och relativa tal högst 

bland 65-74 och 75+; antalet hushåll ökar med 56 000 resp. 79 000 per år eller ca 51% 

resp. 70% över perioden. Över hälften, 53%, av den totala ökningen i antal hushåll fal-

ler på 65+. 

 

OECD 2011:  

I OECD:s ”The Future of Families to 2030” görs omfattande jämförelser med bred soci-

al inriktning mellan flera länder. Ungefär en tredjedel av OECD-länderna har gjort rela-

tivt detaljerade framskrivningar till 2025-30 för varierande aspekter på hushålls- och 

familjestrukturer vilka bygger på tidigare och nuvarande trender i folk- och bostads-

räkningarna. Trenderna appliceras på de demografiska prognoserna men när det gäller 
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familje- och hushållsberäkningar påverkar också sociala och ekonomiska faktorer vilket 

gör att osäkerheten är betydligt större. Trots att tidsperioder och metoder varierar mel-

lan deltagande länder visar de underliggande trenderna tydliga likheter.   

 

Viktiga policyområden är familjebildning och hushållsstruktur och effekterna på barns 

och ungdomars välfärd och välbefinnande. En hjärtefråga är ökningen av ensamståen-

de föräldrar och utvecklingen av barnfattigdom. Hur familjerna och hushållen utveck-

las är enligt OECD viktigt för den ekonomiska planeringen av bl.a. hälsovård, barn- och 

äldreomsorg, utbildning, sysselsättning, bostäder och stadsplanering. Beräkningar över 

ensamstående föräldrar finns också för de flesta länder som publicerat resultat. De 

högsta ökningarna på 22-29% ses i Nya Zeeland, Norge, Australien, Frankrike, England 

och Japan. Bara Tyskland uppvisar en nedgång - med 16%.  Den åldrande tyska befolk-

ningen och den låga fruktsamheten i Tyskland ger en minskning. Andelen ensamföräld-

rahushåll i förhållande till totala antalet hushåll med barn visar en ökning på 18-40% 

beroende på land. 

 

Mycket på grund av åldrande befolkningar ökar antalet enpersonshushåll i alla länder 

för vilka beräkningar finns, i synnerhet England, Nya Zeeland och Frankrike. Andelen 

enpersonshushåll av totala antalet hushåll beräknas stiga med 24-46 % beroende på 

land fram till 2025-30.  

 

Mot bakgrund av sjunkande fruktsamhet och ökande livslängd stiger antalet par utan 

barn i hushållet i nästan alla i jämförelsen ingående länder med upp till 72% där Korea 

och Nya Zeeland ligger högst. Samtidigt sjunker antalet par med barn i nästan alla län-

der med ner till 22-27% i Tyskland och Japan.  

 

Att hushållen förändras och blir mindre får följdverkningar för behoven av bostäder; 

högre efterfrågan på mindre bostäder för ett ökande antal ensamboende äldre som ock-

så i ökande utsträckning inte har barn eller tillgång till informella sociala nätverk kan 

komma att ställa nya krav på vård och omsorg samt nödvändiggöra nya former för so-

cialt samarbete. Scenarier görs för olika tänkbara framtida utvecklingsförlopp som en 

följd av förändringar i familje- och hushållsstrukturen, med tonvikt på utmaningar och 

konsekvenser för den ekonomiska tillväxten och offentliga ekonomin. Man måste börja 

planera för hur man ska kunna bistå familjerna i framtiden. 

 

Eurostat: 

EU har i ökad utsträckning identifierat krav på kvalificerade demografiska underlag 

och analyser för att kunna observera och utvärdera befolkningsfrågorna i EU och Euro-

pa. Framför allt gäller det behoven för planering av de sociala och ekonomiska områ-

dena beroende på utvecklingen av äldre, unga och arbetskraften. Såväl familjepolitiken 

som uthållighet i finans- och välfärdssystemen nämns som viktiga. 

 

Antalet födda i EU27 har sjunkit från ca 7,5 miljoner i början av 60-talet till ca 5,0 mil-

joner år 2002 men har därefter ökat något till ca 5,4 miljoner. Antalet döda har stigit 

under samma tid från 4 miljoner till ca 5 miljoner. Födelsenettot är således ca en halv 

miljon. Den kalkylerade nettomigrationen var år 2009 knappt 860 000 till EU totalt. I 

takt med att den naturliga folkökningen sjunkit har nettomigrationen fått större bety-

delse. Ett antal länder i Europa har redan upplevt folkminskning pga. födelseun-
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derskott o/e migrationsunderskott. Fram till 2060 beräknas i bästa fall antalet 0-14 

åringar inte rasa medan de arbetande åldrarna 15-64 år däremot gör det. Åldrarna 65-

79 år och 80+ beräknas öka från 17% 2009 till 30% 2060, av EU:s befolkning.  

 

I linje med resultat i andra delar av världen ses hushålls- och familjestrukturerna för-

ändras, med färre ingångna äktenskap och en betydande ökning av andelen barn födda 

utanför äktenskapet. Sverige, med en lång tradition av samboförhållanden som ersätt-

ning för formella äktenskap, ligger näst högst i andelen utomäktenskapliga barn i EU, 

efter Estland. Island ligger högst i Europa. På andra håll i västvärlden där samboendet 

ökat fungerar det ibland mer som ett förberedande stadium till äktenskapet. Det under-

lag som EU/Eurostat f.n. har är uppgifter från Census 2001, som i någon form finns för 

alla länder i EU27 utom Sverige och Malta. F.n. närvarande förbereder man en ny Cen-

sus 2013 som är obligatorisk för medlemsländerna och där även Sverige kommer att 

delta med uppgifter, de första sedan 1990. Det som kommer att finnas är uppgifter från 

det nya lägenhetsregistret, dvs. folkbokförda på lägenhet, vilket dock inte är samma sak 

som familjer eller hushåll.  
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7. Sammanfattande diskussion 

De främsta kännetecknen på SDT som kan förklara förändringarna sedan 1960-talet av 

familjers och hushålls sammansättning och storlek är sjunkande fertilitet, vilken har 

sjunkit under reproduktionsnivån i nästan alla europeiska länder, senareläggning av 

äktenskap, ökning av ”alternativa” relationsformer, uppskjutet barnafödande, ökning 

av skilsmässor och separationer och en ökning av singelhushåll (Lesthaeghe, 2010). Till 

detta kan bifogas ökad livslängd och liberalisering av preventivmedel, aborter och sex-

uell orientering. Sammantaget har individerna i västerländska hushåll generellt blivit 

färre och äldre. En annan faktor som är betydelsefull för exempelvis Europas befolk-

ningsmässiga sammansättning och även hushållens, är migrationen. Ogden och Hall 

(2004) menar att internationell migration leder till ökad etnisk mångfald och tillsam-

mans med nationell migration påverkar det hushållens geografiska struktur då migra-

tionen är selektiv genom ålder och kön. 

 

Vad kan förväntas av hushållens sammansättning och storlek i Sverige och Stockholms 

län? Det återstår att ta reda på exakt hur utvecklingen ser ut i Sverige men genom att ta 

del av resultaten från forskningen om förändringarna i Europa och västvärlden så kan 

en ökning av antalet hushåll förväntas när befolkningen åldras. En central faktor verkar 

vara trenden mot en ökad mängd singelhushåll vilket ökar trycket på bostadsmarkna-

den. Utöver detta kan migrationen spela en stor roll. Stockholms län är en region där 

migrationsströmmarna har stor betydelse för storleken på och den demografiska sam-

mansättningen av populationen (Pensionspuckeln, 2011:02).  

 

Stockholms län har sedan 1970-talet upplevt både nationell och internationell till-

strömning av individer i åldrarna runt 25-30 (Hållbar befolkningsutveckling i Mälarda-

len, 2009:6). Detta har tillfört Stockholms län arbetskraft. Framtiden verkar dock se 

lite annorlunda ut. Det kan förväntas att de äldre åldersgrupperna ökar i proportion till 

de yngre framöver vilket kommer att öka försörjningsbördan. Att migrationen räddar 

balansen är mindre sannolik då nytillströmningen kan komma att minska då givarregi-

onernas och givarländernas populationer blir äldre och förväntas minska i storlek i de 

flyttbenägna åldrarna. En fertilitet under reproduktionsnivån som är varaktig ger där-

för problem.  

 

Fertiliteten är grundläggande för hushållens storlek. Så länge som Sverige och Stock-

holms län har en tillräckligt hög fruktsamhet och en tillräckligt hög invandring så 

kommer inte riket och regionen att drabbas av folkminskning (Hållbar befolkningsut-

veckling i Mälardalen, 2009:6).  Utvecklingen i och med den andra demografiska tran-

sitionen tyder dock på att fertiliteten kommer att ligga kvar under reproduktionsnivån, 

vilket överlåter till invandringen att sörja för befolkningens reproduktion. Inom riket är 

åldersstrukturen mycket varierande med minskande yngre kohorter efter den låga 

fruktsamheten under 1990-talet. I slutändan kan detta leda till en folkminskning i 

Stockholms län om inte invandringen från Europa och övriga världen förblir tillräckligt 

hög.  
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Ett bekymmer är att Europa har samma problem; Europa blir allt mer beroende av in-

vandring från övriga delar av världen och frågan är även här om invandringen till Eu-

ropa kommer att vara tillräcklig för att undvika negativ befolkningstillväxt. Svaret är 

förmodligen nej. Inflyttningen från Europa till Sverige kommer förmodligen att minska 

om inte den naturliga befolkningstillväxten i övriga Europa blir positiv. I slutändan 

måste den naturliga befolkningsförändringen bli positiv för att inte leda till en ohållbar 

situation eftersom migration aldrig kan ersätta naturlig folkökning.  

 

Europas fertilitetsnivåer skiljer sig åt mellan länderna. Sobotka (2007) menar att 

mycket låg fertilitet inte är ett problem för alla Europeiska länder. Fertiliteten är rela-

tivt högre i de nordiska länderna (exempelvis Sverige) och nord-västerländska länderna 

i Europa (Frankrike, Storbritannien, Irland). Sydeuropa, Schweiz, Österrike och Väst-

tyskland har haft lägre fertilitet men undsatts av hög migration. Östtyskland, Baltsta-

terna, Bulgarien, Ukraina, Moldavien och Ryssland är exempel på länder som upplevt 

låg fruktsamhet och emigration vilket kan ställa till svåra problem för den sociala dy-

namiken och välståndet (Sobotka, 2007). 

 

Det går att härleda flera bakomliggande faktorer till de olika fertilitetsnivåerna. McDo-

nald och Moyle (2010) menar att en central skillnad mellan konservativa länder (exem-

pelvis Tyskland) och ”socialliberala” länder (exempelvis Sverige) är relaterad till län-

dernas förhärskande familjemodell. De konservativa länderna vidhåller mer den klas-

siska försörjarmodellen där mannen fortfarande är den huvudsakliga förvärvsarbetaren 

medan de socialliberala länderna uppskattar en högre nivå av jämställdhet mellan män 

och kvinnor, både inom familjen och på arbetet. Europas länder har med andra ord 

kommit olika långt i genusrevolutionen. Enligt SDT-teorin är ökad jämställdhet korre-

lerad med högre fruktsamhet vilket är väsentligt för en framtida hälsosam demografisk 

utveckling. Enligt Sobotka (2007) kan ökad jämställdhet ge ökad fertilitet genom för-

bättrade möjligheter att kombinera arbete och barn. Han menar att Frankrike, Sverige 

och Norge är exempel på länder där ett avancerat stadium av SDT inte behöver betyda 

reproduktion under hållbarhetsnivån. Enligt Sobotka (2008) är det ovisst om fertilite-

ten i framtiden kommer att öka eller minska men SDT ska inte förknippas med fertilitet 

under reproduktionsnivån för evigt. Rowland (2008) ser likväl en fertilitet som återgår 

till en stabil reproduktionsnivå som mindre sannolik då många karriärkvinnor aktivt 

väljer att förbli barnlösa. Liefbroer och Fokkema (2008) menar att frivillig barnlöshet 

är relativt sällsynt och att föräldraskap fortfarande är mycket efterlängtat. Ändå förblir 

fertiliteten låg. 

 

Peter McDonald (2006) menar att den låga fertiliteten i västvärlden är en konsekvens 

av två strömningar av social och ekonomisk förändring. Den ena är social liberalism 

och den andra den nya kapitalismen. Dessa strömningar har fått individen att tänka 

mer på självförverkligande vilket försvårat familjebildning. Det är därför essentiellt för 

samhället att underlätta och motivera familjebildning genom en förstärkning av indivi-

dens ekonomiska resurser samt att underlätta självförverkligande (McDonald, 2000a). 

McDonald (2006) menar alltså att det behövs en tredje strömning av social förändring 

som kompenserar för de andra två strömningarnas negativa effekter. Detta knyter an 

till Bernhardt (2004) som menar att SDT endast är första fasen av genusrevolutionen. 

En ökad fertilitet som närmar sig reproduktionsnivån är lättare att uppnå om genusre-

volutionen fullbordas, vilket Bernhardt (2004) beskriver som en vidareutveckling av 
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den andra demografiska transitionen eller möjligen en tredje demografisk transition. 

Ett senare stadium av SDT kan alltså betyda högre fruktsamhet då länder omvandlas 

till mer jämställda, barnvänliga, kvinnovänliga och familjevänliga samhällen som ger 

individerna större frihet att förverkliga barnafödandet jämsides med arbete och kon-

kurrerande behov och intressen. 

 

Ett närmande av en fullbordad eventuell tredje demografisk transition verkar ännu 

vara långt borta. I de flesta fall är det fortfarande kvinnan som tar ansvaret för barn- 

och äldreomsorg (Esplen, 2009). För att åstadkomma ökad jämställdhet är ekonomi 

och utbildningsnivå avgörande (Evertsson et al, 2009). Individer med bättre ekono-

miska resurser är vanligtvis de som har gynnsammare förutsättningar att påverka sin 

situation i den riktning som önskas (Korpi et al, 2010). Med andra ord är det viktigt att 

upplösa könsuppdelningen av produktion och reproduktion (Montanari, 2009). Åtgär-

der som riktas mot uppdelningen kan vara centralt för att åstadkomma den förändring 

som behövs för att få fertiliteten att närma sig och hålla sig kvar vid en hållbar repro-

duktionsnivå. Nyckeln till ökad vilja att få barn i framtidens Europa och övriga väst-

världen är förmodligen ökad jämställdhet. 

 

En intressant poäng som Sobotka och Toulemon (2008)  lyfter fram är att om allt fler 

par väljer att begränsa sitt barnafödande till ett barn, vilket kan vara fallet i Syd- och 

Östeuropa, så kan ökningen av instabila parrelationer vara ett sätt att öka fertiliteten. 

Sobotka och Toulemon (2008) refererar till Billari (2005:80) som påpekar att, ”om 

regeln är ett barn per par, så är det enda sättet att närma sig en reproduktionsnivå på 

2,1 barn per kvinna att låta individer bilda tvåpars-relationer” (egen översättning). 

Även om en uppmuntran till separation eller tvåpars-relationer är kontroversiell så 

ligger tanken inte långt borta. I Europa ligger fertilitetsnivåerna under reproduktions-

nivån, befolkningen åldras, försörjningsbördan ökar och hushållen blir allt fler. Hus-

hållen består även av allt färre individer och familjetyperna har ökat i mångfald. Nya 

oväntade händelser kommer att inträffa som leder till fler förändringar i familj och 

hushåll framöver. Det är därför svårt att sia om befolkningsutvecklingen. Förhoppning-

en är ändå att denna rapport ska ge en inblick i åt vilket håll vinden blåser. 
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