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Förord 

Stockholmsregionen blir allt rikare på barn. Idag föds 26 procent av rikets 

barn här. Sedan mitten av 1990-talet har länets andel av barnen i landet 

ökat från 18 till 24 procent, medan länets andel av totala befolkningen ökat 

till 22 procent. En betydande del av ökningen är utrikesfödda barn och barn 

med utländsk bakgrund.  Den demografiska utvecklingen med ökande livs-

längd har också inneburit fler äldre och den höga inflyttningen leder om en 

inte alltför avlägsen tid till en kraftig ökning av pensionärer, inte minst ut-

rikesfödda.  

 

Det ställer krav på resurserna och balansen i försörjningssystemen när allt 

fler ska försörjas av en framtida osäker andel i arbetsför ålder med adekvat 

utbildning. För att möta de framtida kraven och behoven måste fler yngre få 

en tillräckligt bra utbildning och kunna få komma in och försörja sig på en 

krävande arbetsmarknad. Samtidigt måste också samhället anpassa sig ef-

ter ett ökande antal äldre som i många fall är arbetsföra, men med egna 

preferenser och behov. Utbud och möjligheter måste överensstämma med 

olika livscykelfaser hos en befolkning som både består av fler äldre och fler 

utrikesfödda.  

 

Barnfamiljerna är del av regionens arbetskraft både nu och i framtiden. 

Investeringar i barn och unga och deras utbildning, uppväxtvillkor och lev-

nadsförhållanden är investeringar som är samhällsekonomiskt nödvändiga. 

Idag är både utbildningsmöjligheter och uppväxtmiljöer tudelade och riske-

rar att varken leva upp till kraven att leverera regionens behov av arbets-

kraft, eller ambitionerna av att vara en attraktiv multikulturell storstad. För 

att ta tillvara den demografiska styrka som regionen idag har i form av hög 

inflyttning och höga födelsetal behöver levnadsförhållandena för barnfamil-

jerna förbättras för att inte tillväxten ska sättas på spel och demografin bli 

ett hot i framtiden. 
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Sammanfattning  

Demografisk utveckling är en central faktor för ekonomisk utveckling. De-

mografer och ekonomer har länge talat om att lägre födelsetal i kombinat-

ion med allt fler äldre innebär nya utmaningar för samhällsutvecklingen. 

Det har också påpekats att äldreboomen inte kommer under innevarande 

decennium, utan att den stora ökningen kommer först längre fram när ba-

byboomen som föddes i många länder i samband med andra världskriget 

blir allt äldre. EU:s befolkning åldras i dagsläget i ännu högre grad än Sve-

riges och Stockholms läns. Låga födelsetal och en minskande befolkning i 

arbetsför ålder i kombination med att stora kohorter går in i pensionsåldern 

och lever ett friskare och längre liv är en realitet som många regioner i 

Europa måste planera för.  

 

I princip går det att påverka den demografiska utvecklingen på olika sätt 

genom att, till exempel, stimulera till ökade födelsetal eller genom påverkan 

på flyttströmmarna. Det förstnämnda ger effekter över tid medan det sist-

nämnda ger god effekt med en gång - och försämring över tid när de inflyt-

tade åldras - åtminstone i den utsträckning som de inflyttade integreras på 

arbetsmarknaden. Trender i migration är, jämfört med förändringar i frukt-

samheten, mycket svårare att förutse och kan få mer drastiska följder på en 

kortare tidsperiod.  

 

Medan stora delar av Europa präglas av stora demografiska skevheter när 

det gäller en åldrande befolkning, brist på barn och en framtid där en mins-

kande arbetskraft ska försörja allt fler, så har Stockholmsregionen idag 

både stor befolkningsökning och relativt många barn. Det ger en god grund 

rent demografiskt men den demografiska fördel regionen har idag måste 

tillvaratas. Både de barn som föds i regionen och de som flyttar in måste ges 

goda uppväxtvillkor. Det ställer stora krav på boendemiljöer, skolor och 

utbildning för att alla regionens barn ska kunna växa upp, bo kvar och ut-

vecklas till den arbetskraft som är en förutsättning för regionens konkur-

renskraft och framtid. 

  

Barn är en kostnad på kort sikt men en grundläggande förutsättning för 

regionens utveckling på lite längre sikt. I de åldrar då människor står till 

arbetsmarknadens förfogande är de ofta också föräldrar. Att satsa på bra 

miljöer för familjer och barn är att lägga en grund för regionens utveckl-

ingsmöjligheter. Utbud av bostäder, boendekostnader, ungas utbildning 

och arbetsmarknadsanknytning och övriga samhällsekonomiska förutsätt-

ningar ger olika grunder för barnafödande som samverkar med värderingar 

och sociala normer. Den historiska och kulturella kontexten är viktig för att 

förstå benägenheten att bilda familj.   
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Inledning 

Barn som bor kvar i regionen är morgondagens arbetskraft, och deras för-

äldrar är dagens arbetskraft. Det har både i Sverige och i andra länder un-

der många år funnits höga ambitioner att skapa goda storstadsmiljöer som 

upplevs som kreativa och dynamiska. Det är betydelsefullt, men det ska inte 

förglömmas att de människor som arbetar i dessa kreativa och dynamiska 

miljöer vanligen också är föräldrar som söker goda uppväxtförhållanden till 

sina barn. I de åldrar då människor arbetar är de ofta också föräldrar, och 

att värna denna grupps behov är att värna regionens tillväxtförutsättningar.  

 

Att satsa på goda och attraktiva miljöer för familjer och barn är att lägga en 

grund för regionens utvecklingsmöjligheter. Barn är en kostnad på kort sikt 

men en grundläggande förutsättning för regionens utveckling på längre 

sikt, av flera skäl. Forskning visar att resurser som satsas på ett barnvänligt 

samhälle är samhällsekonomiskt lönsamma. Utan investeringar i barnen i 

samhället riskerar befolkningsutvecklingen på sikt att bli skev och ogynn-

sam med en växande andel resurskrävande äldre befolkning.1 

 

I övriga Europa finns problem med en befolkningsutveckling som inte re-

producerar sig själv och där en allt mindre andel i arbetsför ålder måste 

räkna med en ökad försörjningsbörda. Medan resten av Europa präglas av 

stora utmaningar när det gäller en åldrande befolkning, brist på barn och 

en framtid där en minskande arbetskraft ska försörja allt fler, så har Stock-

holmsregionen idag både stor befolkningsökning och relativt många barn. 

Som många rapporter visar är det inflyttning från andra länder som står för 

en betydande del av befolkningstillväxten.  

 

Stockholmsregionen skall vara en region som är bra att bo och leva i och 

som attraherar inflyttare. Det ger en god grund rent demografiskt. Om reg-

ionens inflyttade barn och deras föräldrar kan vara en del av tillväxten och 

framstegen så är den demografiska fördel regionen har idag en styrka. Da-

gens inflyttning måste därför tillvaratas, och både de barn som föds i reg-

ionen och de som flyttar in måste ges goda uppväxtvillkor. Detta är resurs-

krävande men bristfälligheter kan i förlängningen bli än mer kostsamt. 

 

Barn och ungdomar i olika delar av regionen har idag mycket skilda upp-

växtvillkor. Inkomster, utbildningsnivåer och skolresultat skiljer sig kraftigt 

åt mellan olika kommuner och kommundelar. Det krävs goda utvecklings-

                                            
1 Jovan Zamac, Daniel Hallberg and Thomas Lindh (2008). “Low fertility and long run growth in an economy with a large 
public sector”, Arbetsrapport/Institutet för Framtidsstudier; 2008:11  
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möjligheter för regionens alla barn för att de ska kunna vara en del i region-

ens tillväxt och utveckling, och inte en växande grupp i ett tilltagande utan-

förskap. Idag ser vi en delad region med miljöer med höga inkomster och 

landets bästa skolresultat, men också miljöer med stora problem, oaccepta-

belt låga skolresultat och hög arbetslöshet.   

 

En region behöver alla typer av och nivåer på kompetenser för att säkra en 

god utveckling. Människor i arbetsför ålder är i stor utsträckning också för-

äldrar som inte enbart ser till de yrkesmässiga aspekterna i livet utan också 

fäster stor vikt vid sina barns uppväxtmiljö. Föräldrar har inte endast höga 

krav på de arbetsuppgifter de anser vara attraktiva för sin egen utveckling 

utan bedömer i lika hög grad de förutsättningar som deras barn ska växa 

upp med när de beslutar var de ska leva och vara verksamma. En region 

som är attraktiv för barnfamiljer har ett gott fundament att stå på, både på 

lång sikt och på kort sikt, genom att den drar till sig föräldrar som kan ligga 

till grund för regionens arbetskraftsutbud och genom barn som bidrar till 

den framtida arbetskraften.  

 

Barnfamiljer med högutbildade föräldrar har ett negativt flyttnetto som har 

accentuerats beroende på att de utvandrar i högre utsträckning2. Det går 

endast att spekulera i vilka drivkrafter som ligger bakom detta. Många är 

vidare- och återflyttare som har planerat sina flyttningar efter avslutade 

studier och passar på att röra på sig innan barnen börjar skolan. En tanke 

som slår är dock att Stockholmsregionen är en förlorare i konkurrensen om 

högutbildad arbetskraft. Men även utländsk arbetskraft är föräldrar och 

borde kunna attraheras av en vacker och säker storstad som Stockholm. Det 

är dock inte enbart de högutbildades barn som ska ha en god uppväxt. En 

barnvänlig attityd och goda förutsättningar för välutbildade arbetstagare 

och deras barn skulle kunna användas i den internationella marknadsfö-

ringen.   
 
  

                                            
2 TMR (2013). ”Barnfamiljernas flyttningar kring sekelskiftet 2000 till, från och inom Stockholms län” 
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Bakgrund 

Stockholms län har en markant överrepresentation av barn jämfört med 

riket. Sedan mitten av 1990-talet har länets andel av barnen i riket ökat i en 

snabbare takt, vilket beror på att det sker en ökning av inflyttningen av per-

soner i barnafödande åldrar till länet, både från utlandet och från andra 

delar av landet. I Stockholms län bodde i slutet av 2012 458 000 av landets 

drygt 1,9 miljoner barn 0-17 år och det är cirka 24 procent av det totala an-

talet barn i de åldrarna i Sverige, vilket kan jämföras med mitten på 1980-

talet då motsvarande andel var runt 18 procent. Det kan också jämföras 

med Stockholms läns andel av befolkningen som är cirka 22 procent.3  

 

Det är främst de små barnen som är överrepresenterade; i åldersgruppen 

0-9 år finns cirka 25 procent av Sveriges barn i Stockholms län. Med en stor 

befolkning i barnafödande åldrar följer många barn. År 2012 föddes drygt 

28 900 barn i Stockholms län, knappt 300 fler än året innan. Dessa ut-

gjorde 26 procent av rikets alla 113 200 nyfödda. Barn kostar och fler barn 

ökar de offentliga kostnaderna eftersom fler barn behöver hälsovård, barn-

omsorg och skola, men dessa kortsiktiga kostnader ska inte överskugga det 

faktum att barn framförallt är en styrka för regionens och rikets framtid och 

grundläggande tillväxtförutsättningar.  

 

Det ökande antalet barn i regionen beror på ökad inflyttning av kvinnor och 

män i barnafödande åldrar som bildar familj, ökad inflyttning av familjer 

och ökad invandring av barn. Sedan 2000 har också utflyttningen av barn 

minskat. Barn i Stockholms län har ett negativt flyttnetto gentemot övriga 

län, men det vägs upp av ett stort positivt flyttutbyte med andra länder. Den 

klassiska bilden var tidigare att ungdomar flyttade hit, bildade familj och 

sedan flyttade hem till hans eller hennes födelseregion av sociala skäl för att 

bo närmare släkt och vänner. Den bilden stämmer i viss mån fortfarande, 

men den har förändrats och barnfamiljerna i vissa åldrar stannar kvar i 

länet i större utsträckning. Nettoflyttningen inom länet omfördelar barnen 

utåt från länets mest centrala delar till ytterområdena. 

 

Familjers flyttbenägenhet minskar med både antal barn och barnens ålder, 

och barnfamiljer med barn i skolåldern är trögrörliga. Antal kvarboende har 

ökat under de senaste decennierna, och är relativt högt i Stockholms län. 

När det gäller flyttningar av barnfamiljer utifrån föräldrarnas utbildnings-

nivå är det framförallt barnfamiljer med lägre utbildning som bidrar till 

såväl flyttnettot som dess tillväxt över tid. Denna familjetyps invandring har 

ökat samtidigt som deras inrikes utflyttning ur länet har minskat.  

                                            
3 TMR (2013). ”Barn och unga och deras familjer i Stockholms län 2011/2012”, Demografisk rapport 

2013:02. LSF/TMR 



2013:5 Barn och barnfamiljer i tillväxtregion. Prognos 2013-2022/45  

 

9 
 

 

Sedan mitten av 1990-talet har fruktsamheten i länet legat i nivå med frukt-

samheten i riket som helhet. Tidigare hade länet ett lägre fruktsamhetstal. 

Fruktsamheten beror på flera faktorer, bland annat utformningen av föräld-

raförsäkringen, konjunkturen och tillgången till barnomsorg. För Stock-

holmsregionen beror den också på utvecklingen av länets befolkningssam-

mansättning där andelen utrikes födda kvinnor med relativt hög fruktsam-

het (2,0 barn per kvinna) har ökat mer i länet än i riket men också på att det 

har varit en inflyttning och minskad utflyttning av kvinnor och män i 

barnafödande åldrar från och till andra län. De kvinnor som flyttat in från 

andra län har också en relativt sett högre fruktsamhet (1,96 barn per kvin-

na) än kvinnor som både bor i och är födda i länet (1,8 barn per kvinna).  

 

Trots denna relativt goda utveckling under flera år visar de senaste två åren 

eventuellt nedåtgående tendenser när det gäller fruktsamheten i regionen. 

Den kalkylerade fruktsamheten har sjunkit något för mödrar av samtliga 

kategorier i länsprognosen; både de som är födda i Stockholms län, de som 

är födda i övriga riket och de som är utrikes födda. Antalet födda och födel-

seöverskottet har dock samtidigt ökat något. 

 

Fruktsamhet i Stockholms län 

  Därav:     

Modern född i 
År            Stockholms län 

Modern född i  
     övriga riket 

   Modern född  
               utrikes 

2007 1,755 1,998 2,121 

2008 1,797 2,000 2,124 

2009 1,824 2,045 2,091 

2010 1,873 2,090 2,134 

2011 1,810 1,960 2,028 

2012 1,804 1,959 1,997 

 

Vad detta beror på kan man bara spekulera i. En orsak kan vara den besvär-

liga bostadssituationen, en annan att ungdomar träder in på arbetsmark-

naden allt senare, en tredje förskjutningar i åldersstrukturen. Migranter 

från olika län och länder har olika motiv för att flytta och olika nivå på 

fruktsamheten och sammansättningen av migranter varierar mellan åren4. 

Ytterligare en förklaring kan vara att slumpen påverkar och att det är nor-

malt med vissa variationer från år till år.

                                            
4 TMR (2013). ”Fruktsamhet och mortalitet 2012”, Demografisk rapport 2013:06. LSF/TMR. 
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Demografiska trender 

Befolkningsutvecklingen i Europa 
 

EU:s befolkning åldras. Låg fruktsamhet i kombination med friskare och 

längre liv samt det faktum att stora kohorter går in i pensionsåldern är den 

främsta orsaken.  

 

I EU-25 har den summerade fruktsamheten sjunkit från en nivå på ca 2,5 

barn per kvinna i början av 1960-talet till omkring 1,5 år 1995, där den hål-

lit sig kvar sedan dess. Detta ska jämföras med att ett fruktsamhetstal på 2,1 

barn motsvarar reproduktionsnivån. Därutöver har medellivslängden ökat 

från 69 till 74 år för män och från 76 till 80 år för kvinnor mellan 1980 och 

2005. Trenderna i befolkningsutvecklingen skiljer sig mycket mellan både 

länder och regioner. Exempelvis är fruktsamhetstalen mycket lägre i Tysk-

land och Italien än i Frankrike och Storbritannien. 

 

Om den nuvarande trenden håller i sig till år 2050 kan en person i arbetsför 

ålder då komma att behöva försörja så mycket som dubbelt så många pens-

ionärer som i dag. Tidigare koncentrerades diskussionen kring denna äldre- 

utveckling i termer av hållbarheten i socialförsäkringar, pensionssystem 

samt hälso- och sjukvårdssystem. Idag har man insett att en åldrande be-

folkning kommer att kräva en anpassning av praktiskt taget alla väsentliga 

delar av offentlig service, såsom utbildning, sysselsättning och socialpolitik, 

transport, offentliga tjänster samt infrastrukturer och stadsplanering, för 

att man ska kunna hantera åldrandets utmaningar, och också dra nytta av 

de möjligheter detta erbjuder, såsom nya branscher och företag som erbju-

der varor och tjänster som efterfrågas av äldre. 

 

Förutom förändringar i befolkningens storlek och åldersstruktur på nation-

ell nivå finns det en långvarig trend där befolkningen koncentreras i städer 

och tätorter. På regional nivå skiljer sig därför de demografiska strukturer-

na kraftigt från genomsnittet i EU, vilket lokalt och regionalt kan innebära 

stora utmaningar. 

 

Trender i migration och invandring är, jämfört med förändringar i frukt-

samheten, mycket svårare att förutse och kan få mer drastiska följder på en 

kortare tidsperiod. Inomeuropeiska och inomregionala befolkningsrörelser 

minskade i mitten av 1970-talet på grund av att efterfrågan på utländsk 

arbetskraft sjönk efter den första oljeprischocken 1973. Under den därpå 

följande perioden har den allt bättre ekonomiska utvecklingen i de fattigare 

länderna i EU bidragit till färre migrerande arbetare. Utvecklingen av mi-

grationsmönster har emellertid komplicerats av ”livskvalitetsfaktorer”, som 
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miljö- och levnadskostnadsfrågor som går emot de traditionella (inom-

nationella) trenderna från glesbygd till tätort, samt av ökningen av nations-

överskridande flöden mellan tätortsområden, särskilt bland den mer kvali-

ficerade arbetskraften. 

 

I vissa delar av Europa försöker man göra mer för att påverka och vända 

den negativa demografiska utvecklingen. Detta innebär till exempel att göra 

det enklare att förena arbete och familj, särskilt inom områdena föräldrale-

dighet och arbetsorganisation. För att på kort sikt klara av försörjningsbör-

dan behöver både produktiviteten och sysselsättningsnivåerna ökas, vilket 

kräver såväl ökad innovationskraft som bättre integration av invandrad 

arbetskraft och minskad ungdomsarbetslöshet.  
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Demografisk utveckling – drivkrafter 

och konsekvenser 

Demografisk utveckling är en central faktor för ekonomisk utveckling. De-

mografer har länge talat om att lägre födelsetal i kombination med fler 

pensionärer innebär nya utmaningar för samhällsutvecklingen. Det har 

också påpekats att den stora åldringsboomen inte kommer under inneva-

rande decennium utan att den stora ökningen kommer längre fram, likt ett 

jätteoväder som tornar upp sig längre bort på himlen. Detta demografiska 

oväder är oroande för både Stockholmsregionen, Sverige och övriga 

Europa. Många regioner uppvisar en betydligt sämre prognos för utveckl-

ingen av befolkningens åldersstruktur än Stockholmsregionen och står in-

för orealistiska behov av ökningar av födelsetalen och dramatiska behov av 

migration, för att vända en mycket negativ utveckling mot ett åldrande 

samhälle och de konsekvenser detta innebär i termer av brist på arbetskraft 

och ökad försörjningsbörda.  

 

Drivkrafter 
 
Barnafödande påverkas av en rad faktorer. Ett stabilt parförhållande, ut-

bildning, arbetsmarknadsanknytning, värderingar och familjepolitik är 

några viktiga faktorer.   

 

Arbetsmarknad och utbildning 
Empirisk forskning baserad på svenska data har visat att kvinnors arbets-

marknadsanknytning och inkomst har ett positivt samband med sannolik-

heten att få barn.5   

 

Om unga människor på grund av svag arbetsmarknadsanknytning, långa 

studier eller något annat skäl väntar med att bilda självständiga hushåll 

innebär det att de skjuter upp barnafödandet. Detta innebär i sin tur att 

tidsspannet för barnafödande blir mindre. Med andra ord kan en högre 

genomsnittlig ålder för flytt hemifrån påverka fertiliteten både på individ-

nivå och på aggregerad nivå.  

 

Högutbildade kvinnor förväntas få barn senare i livet och även färre barn 

eftersom utbildning dels tar tid i anspråk och dels förmodas leda till ett mer 

karriärinriktat yrkesliv. Detta negativa samband mellan utbildning och fer-

tilitet har också visats i en mängd olika studier.6 Men det finns också stu-

dier som visat att även om högutbildade kvinnor väljer att få sitt första barn 

                                            
5 se t.ex. Andersson och Scott 2005; Hoem 2000 
6 se Dribe och Stanfors, 2010 för en översikt 
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senare i livet så har de en hög fertilitet beträffande andrabarnsfödslar. 

Svenska studier7 har visat att utbildningsnivån i sig inte har lika bra förkla-

ringsgrad som utbildningens inriktning. Exempelvis visar de att kvinnor 

med en högre utbildning inriktad mot undervisning och hälsovård uppvisar 

en mycket lägre barnlöshet jämfört med andra utbildningsinriktningar 

(oavsett utbildningarnas längd). Bland kvinnor med humaniora som ut-

bildningsinriktning är det däremot en betydligt högre andel som inte får 

barn.8  

 

I en empirisk studie av svenska ”power couples” (par med den högsta ut-

bildningsnivån inom områden som kan antas vara tydligt karriärinriktade) 

– en typ av par som för övrigt kan förväntas vara särskilt framträdande 

inom Stockholmsregionen – undersöker Dribe och Stanfors (2010) om 

denna grupps barnafödande på något sätt är avvikande jämfört med andra 

grupper. Sett till den internationella litteraturen skulle man förvänta sig att 

just ”power couples” väntar med att bilda familj barn och dessutom får färre 

barn än andra mindre karriärinriktade par, men de svenska förhållandena 

är annorlunda jämfört med de i de flesta andra länder genom att vi har en 

mer utvecklad familjepolitik och barnomsorg. Det visar sig att ”power coup-

les” är äldre när de får sitt andra barn, men även att dessa par uppvisar en 

betydligt högre benägenhet att fortsätta få barn efter det första barnet, jäm-

fört med andra mindre karriärorienterade par. Delvis kan detta förklaras 

med att ”power couples” har en lägre risk att separera. Vidare visar det sig 

att ”power couples” som är anställda inom den offentliga sektorn har ytter-

ligare högre fertilitet, sannolikt beroende på att den offentliga sektorn antas 

vara mer barnvänlig (men oavsett privat eller offentlig sektor är paren lika 

stabila). Dribe och Stanfors drar slutsatsen att resultaten tyder på att det 

går att kombinera arbete och familjeliv i Sverige, även för karriäroriente-

rade par, trots att deras arbeten kanske är mer krävande. (Dribe och Stan-

fors 2010, refererad i TMR 2013, ”Barnfamiljernas flyttningar kring sekel-

skiftet 2000…”). 

 

Den Andra Demografiska Transitionen9 
Den historiska och kulturella kontexten är viktig för att förstå fruktsamhet-

en. Den Andra Demografiska Transitionen (SDT) är en teori som beskriver 

de demografiska och kulturella förändringar som lett till en fruktsamhet 

under reproduktionsnivån och en avtagande befolkningstillväxt. SDT är en 

efterföljare till den Första Demografiska Transitionen (FDT) som refererar 

till den nedgång i mortalitet och stigande medellivslängd som ägde rum i 

västerländska länder under 1700- och 1800-talet och framåt, samt under 

den andra halvan av 1900-talet i resten av världen.10 Denna första tran-

sition med åtföljande sjunkande nativitet anses bero på att kostnaderna för 

                                            
7 Hoem et al. 2006a och 2006b 
8 Hoem et al. 2006a 
9 Refererat i TMR (2012), Hushåll och familjer i förändring, Demografisk rapport 2012:5 
10 Lesthaeghe, Ron (2010). “The Unfolding Story of the Second Demographic Transition”. Paper pre-

sented at the Conference on “Fertility in the History of the 20th Century – Trends, Theories, Public 

Discourses, and Policies.”  
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att ha barn blev allt högre, medan den sjunkande fruktsamheten under SDT 

beror på en strävan efter den vuxnes självförverkligande. De förändringar i 

familjernas och hushållens sammansättning som kom att tillhöra 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 fortsatte sedan till Centraleuropa under 1990-talet. Det är centralt 

att SDT och låg fertilitet inte behöver betyda en minskad önskan att få 

barn11. Det beror snarare på ökade svårigheter att kombinera dagens ambit-

ioner och krav, att kombinera barn, arbete och intressen. Ökad jämställdhet 

är därmed vitalt för en gynnsam demografisk utveckling och en nyckel till 

ökad vilja att föda barn i framtidens Europa.  

 

När det gäller Sverige och Stockholms län så finns i dagsläget en tillräckligt 

hög fruktsamhet och en tillräckligt hög invandring för att riket och regionen 

för närvarande inte ska drabbas av eventuella problem med ett åldrande 

samhälle. Inom riket är åldersstrukturen mycket varierande mellan olika år 

med minskande yngre kohorter efter den låga fruktsamheten under 1990-

talet. Befolkningsutvecklingen är dessutom mycket varierande både mellan 

och inom regioner i landet. Stockholms län är en region där migrations-

strömmarna har stor betydelse för storleken på och sammansättningen av 

populationen. Stockholms län har sedan 1970-talet upplevt både nationell 

och internationell tillströmning av individer i åldrarna runt 25-30. Detta 

har tillfört Stockholms län arbetskraft 12, 13. 

 

Framtiden ser dock förmodligen lite annorlunda ut. Utvecklingen tyder på 

att fertiliteten kommer att ligga under reproduktionsnivån vilket överlåter 

till invandringen att sörja för befolkningens reproduktion. Det kan förvän-

tas att de äldre åldersgrupperna ökar i proportion till de yngre vilket kom-

mer att öka försörjningsbördan. Att migrationen räddar balansen är mindre 

sannolikt då nytillströmningen kan komma att minska när givarregionernas 

och givarländernas populationer blir äldre och minskar i storlek i de flytt-

benägna åldrarna. En fertilitet under reproduktionsnivån som är varaktig 

ger därför problem även i Stockholmsregionen 12, 13. 

 

Boende 
Möjligheterna till och kostnaderna för ett lämpligt boende är en faktor som 

är inblandad i både flyttströmmar och barnafödande. Det finns orsakssam-

band både mellan att boende påverkar barnafödandet och att barnafödande 

påverkar boendet. Orsakssambanden kan också vara indirekta; exempelvis 

påverkar en svag arbetsmarknadsanknytning inte bara barnafödandet i sig 

utan också möjligheterna att få ett bostadslån eller ett hyreskontrakt, vilket 

ytterligare skjuter upp barnafödandet.  

 

                                            
11  Sobotka, T. (2008). Overview Chapter 6: The diverse faces of the Second Demographic Transition 
12 TMR (2012). Hushåll och familjer I förändring, Demografisk rapport 2012:5 
13 RTK (2009). Hållbar Befolkningsutveckling i Mälardalen: En typologi applicerad på utvecklingen i 

Mälardalen på NUTS5-nivå. Prognosrapport 2009:6 
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Det är värt att notera att länder med en bostadspolitik som innebär begrän-

sad tillgång till hyresbostäder och med begränsade möjligheter till bostads-

lån, som exempelvis vissa länder i södra Europa, också är länder med lågt 

barnafödande.14  Italien, Spanien och Grekland är länder med relativt hög 

andel bostadsägande, och samtidigt begränsade möjligheter till bostadslån. 

Dessa tre länder är de länder i Europa där åldern för att flytta hemifrån 

också är relativt hög och fertiliteten är låg. De har dessutom en familjepoli-

tik som bygger på stöd från familjen snarare än offentliga bidrag och sub-

ventioner, vilket gör att kausaliteten är oklar.15 

 

En studie baserad på svenska makrodata analyserade hur fertilitet och bo-

stadsmarknader samvarierade under perioden 1810–1996. Slutsatsen är att 

bostadskostnaderna har en stark och negativ påverkan på den aggregerade 

fertiliteten.16 

  

Utbud av bostäder, boendekostnader, ungas arbetsmarknadsanknytning 

och övriga samhällsekonomiska utgångspunkter ger olika förutsättningar 

för barnafödande som samverkar med värderingar och sociala normer. I 

många länder är den normativa bilden av det ideala boendet för barnfamil-

jer synonym med en villa. Villor finns ofta i barnvänliga områden, är ofta 

stora nog för familjer med flera barn, och finns ofta i områden där det är 

nära till skolor, barnomsorg etc. Det är möjligt att sambanden mellan 

barnafödande och bostäder gäller både typ och storlek på bostad. 

  

I en svensk studie analyserar Ström (2010)17 i vilken utsträckning bostads-

typ, upplåtelseform och bostadens storlek är faktorer som påverkar barna-

födandet. Denna studies resultat visar att bostadens storlek är starkt för-

knippad med fertilitet, men effekten av bostadstyp och upplåtelseform är 

mer oklar. En nyligen publicerad svensk studie (Enström Öst, 2012)18 ana-

lyserar om beslut att köpa en bostad och att få barn är beslut som fattas mer 

eller mindre samtidigt och hur dessa beslut förändrats mellan olika gene-

rationer. Resultaten visar att familjebildning och bostadsköp i allt större 

utsträckning sker samtidigt, och att detta samband är starkare för yngre 

personer jämfört med äldre generationer. Bostadssituationen har således 

blivit en allt viktigare faktor för att förstå barnafödandet. Detta stöds ytter-

ligare av att kostnaden för att äga en bostad påverkar de yngre generation-

ernas barnafödande, men är inte alls signifikant för de äldre generationer-

na. Detta innebär att otillräcklig tillgång till lämpliga bostäder kan bidra till 

ett fördröjt barnafödande. (Ström 2010 och Enström Öst 2012, refererade i 

TMR 2013, ”Barnfamiljernas flyttningar kring sekelskiftet 2000…”). 

                                            
14 Mulder, C. (2006). Home-ownership and family formation, Journal of Housing and the Built Envi-

ronment, 21:281-298 
15
 Ström, S. (2012). ”Rum för barn? Boende och barnafödslar i Sverige 1972-2005”, Institutet för Fram-

tidsstudier Forskningsrapport 2012/1 
16
 Malmberg, B. (2001). ”Bostad och Babyboom – Bostadskostnadernas effekter på barnafödandet i 

Sverige 1810-1996”, I: Rapport från forskarseminariet i Umeå januari 2001 
17 Ström, S. (2010). Housing and first births in Sweden, 1972-2005. Housing studies 25(4):509-526 
18 Enström Öst, C. (2012). Housing and children: simultaneous decisions? – a cohort study of young 

adults’ housing and family formation decision. Journal of Population Economics 25:349-366 
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En finsk studie som studerar fertilitet i förorter visar att de som flyttade 

från storstadens centrum till förorten hade högre fertilitet jämfört med de 

som stannade kvar i centrum.19 Samma författare har även analyserat hur 

fertiliteten varierar över olika bostadstyper och hur barnafödandet ser ut 

efter att ett par bytt bostad. Resultaten visar att fertiliteten är högst för par 

som bor i enfamiljshus och lägst för boende i lägenheter, ett resultat som 

står sig även när författarna kontrollerar för olika demografiska- och socio-

ekonomiska karaktäristika. Särskilt stor benägenhet att få ett tredje barn 

har personer som bor i enfamiljshus, och författarna drar slutsatsen att ett 

boende med generöst utrymme och i en barnvänlig miljö leder till högre 

fertilitet. 

 

I Stockholms län är fruktsamheten högst i de kommuner med utpräglad 

småhusbebyggelse dit barnfamiljer flyttar.20 Bland boende i nyproducerade 

bostäder finns en stor andel barn vilket tyder på att barnfamiljer i större 

utsträckning än andra flyttar till nya bostäder21. Bostadsbytena inom länet 

omfördelar barnen från länets mest centrala delar som domineras av lägen-

heter i flerfamiljshus till ytterområden med fler småhus och större bostä-

der, vilket påverkar vilka kommuner som barnen föds i och fruktsamhets-

beräkningarna. Jämförelser mellan kommunerna ger därmed inte en rättvis 

bild eftersom man ofta flyttar i samband med, eller efter, första barnets 

födelse. Fruktsamheten varierar dessutom mycket från år till år i kommu-

nerna. Dessa variationer kan bland annat bero på generationsväxlingar i 

olika bostadsområden eller på slumpen. Speciellt i mindre kommuner och 

områden spelar slumpen en stor roll.   

 

I realiteten är bostäder en faktor som påverkar möjligheterna till inflyttning 

och kvarboende i Stockholmsregionen för en barnfamilj. Regionen har en 

attraktiv, kunskapsintensiv och dynamisk arbetsmarknad men den ska 

kunna betala ett boende. En väsentlig aspekt i bedömningen av bostadsbe-

hovet är inte enbart dagens inflyttning utan även om det låga bostadsbyg-

gandet sedan början av 1990-talet dessutom skapat ett samlat underskott 

som byggts på från år till år. Bedömningarna av detta underskott går starkt 

isär. Vissa anser att ett sådant underskott inte existerar, medan till exempel 

Stockholms Handelskammare har nämnt ett underskott på 110 000 lägen-

heter.  

 

Regional och inomregional polarisering 
Drivkrafter som livsstil, arbetsmarknad och boendemiljöer gör även att 

befolkningen polariseras inom regioner. Unga vuxna och barn söker en livs-

stil som gör att de dras till de största tätorterna medan de mellanstora tä-

torterna förlorar den yngre befolkningen. Amcoff studerar hur befolkningen 

fördelar sig geografiskt mellan generationer och drar slutsatsen att befolk-

                                            
19
 Kulu, H. och Boyle, P. (2009). High fertility in city suburbs: compositional or contextual effects? 

European Journal of Population 25: 157-174 
20 TMR (2013). ”Fruktsamhet och mortalitet”, Demografisk rapport 2013:6 
21  TMR (2012).”Stockholms län – Huvudrapport”, Demografisk rapport 2012:9 
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ningen inte bara koncentreras regionalt utan också polariseras inomregion-

alt.22 

 

Konsekvenserna av en åldrande befolkning är således inte bara en nationell 

utmaning utan ger ännu större effekter regionalt och framför allt lokalt. 

Betydelsen av livsstilsmotiverad bosättning innebär att också en subregion-

al nivå måste beaktas för att förklara utvecklingen som den framträder på 

den regionala nivån.  

 

Den ekonomiska livscykelns implikationer 
 

Varför är då en åldrande befolkning ett bekymmer som kräver insatser? 

Hur stort är detta bekymmer och varför är det bra med många barn och 

barnfamiljer? Svaren på dessa frågor handlar om den ekonomiska livscy-

keln. De ekonomiska konsekvenserna av dagens demografiska utveckling 

beror av hur vi konsumerar och producerar under livscykeln dvs. vid vilka 

åldrar vi börjar och slutar producera och hur länge och mycket vi konsume-

rar under barndom, studietid och ålderdom. Den demografiska utveckling-

en och den ekonomiska livscykeln samspelar och är i hög grad en påver-

kande faktor på samhällsutvecklingen. Samtidigt varierar den ekonomiska 

livscykeln mellan olika typer av samhällen och även över tid.  

 

Den ekonomiska livscykeln sammanfattar de olika ekonomiska aktiviteter-

na vid livets olika skeden, och beror på en rad biologiska, kulturella, eko-

nomiska och politiska faktorer, liksom på individuella val. Den ekonomiska 

livscykeln kan ses som ett resultat av samhälleliga strukturer och individer-

nas livsval. I tidigare samhällen före industrialismen fanns inte någon pe-

riod av beroende i ålderdomen utan individer fortsatte att skapa ett över-

skott och producerade mer än de konsumerade ända fram till döden. Med 

en sådan livscykel medför inte en åldrande befolkning någon problematik 

och de äldre är inte en ekonomisk börda utan en tillgång. I Sverige går en 

ökande andel av de offentliga transfereringarna till äldre. Andelarna av de 

offentliga transfereringarna som går till unga har varit i stort sett oföränd-

rade åtminstone sedan 1985 fram till 2003 medan den äldre befolkningen 

fått ökade andelar transfereringar främst i form av vårdkonsumtion.23 

 

Det är svårt att undvika att en demografisk utveckling med relativt få ar-

betsföra idag är ett problem här och nu, och alltför få barn blir ett problem 

med tiden, eftersom individer i olika åldrar har olika förmågor och olika 

behov. På det sätt som vi inrättat arbetslivet är vår förmåga att producera 

varor och tjänster, liksom behovet av varor och tjänster, i hög grad kopplat 

till åldern. I vårt samhälle konsumerar vi mer än vi producerar i vissa faser 

av livet, medan vi i andra faser producerar mer än vi behöver. Det överskott 

som den arbetsföra delen av befolkningen producerar ska täcka upp för den 

                                            
22 Amcoff, J. (2003). ”Regional befolkningsomfördelning bland gamla och unga”, Institutet för Fram-

tidsstudier, 2003:13 
23 Hallberg, D. (2009). ”Balansen mellan de unga och de gamla – Intergenerationella resursomfördel-

ningar och en åldrande befolkning”, Arbetsrapport/Institutet för Framtidsstudier, 2009:18 
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icke arbetsföra delens underskott. För hundra år sedan kunde man likna 

åldersfördelningen i Sverige och övriga Europa vid en pyramid; de unga var 

många och relativt få var riktigt gamla. Idag, med ökande levnadslängd och 

färre födslar per kvinna, går förhållandet mot det omvända.  

 

När både åldersandelar och strukturer håller sig stabila finns större chans 

att olika generationer kommer att möta ganska likartade ekonomiska och 

sociala villkor. Men den ökade förväntade livslängden, återkommande 

babyboomar och de fallande födelsetal som vi ser i dagens samhälle ger 

stora osäkerheter i förutsättningarna för olika generationer och försvårar 

för de hållbara kontrakt över generationer som tidigare samhällen byggt på. 

Det finns flera olika aspekter på rättvisa villkor mellan generationerna 

såsom: 

 

 Fördelningen av offentliga utgifter på olika ålderskategorier vid 

varje given tidpunkt. 

 Rättvis fördelning av resurser mellan generationer, exempelvis att 

morgondagens pensionärer får motsvarande villkor som dagens. 

 Rättvis fördelning av kostnaderna för välfärdssystemen mellan ge-

nerationer. 

 Rättigheten att få rättvis avkastning på inbetalningar under livsti-

den. 

 

Åtgärder och insatser 
 

Omfördelningen mellan ekonomiskt beroende och ekonomiskt aktiva be-

folkningsgrupper kan ske på olika sätt: genom familj eller andra sociala 

nätverk, genom marknaden i form av sparande, antingen i produktivt kapi-

tal eller i andra former av tillgångar, eller genom den offentliga sektorn. Det 

senare dominerar i Sverige och cirka 80 procent av den offentliga budgeten 

utgör omfördelningar över generationer. I USA är kapitalöverföringarna av 

betydligt större omfattning medan många asiatiska länder i huvudsak skö-

ter omfördelningen genom familj, släkt och sociala nätverk. 

 

I princip går det att möta problem med en åldrande befolkning, antingen 

genom att påverka den demografiska utvecklingen genom att långsiktigt 

stimulera till ökande födelsetal, eller via påverkan på flyttströmmarna i 

flyttbenägna åldrar till ett visst geografiskt område. Det förstnämnda ger 

effekter över tid medan det sistnämnda ger effekt med en gång (och försäm-

ring över tid när de inflyttade åldras), åtminstone i den utsträckning som de 

inflyttade integreras på arbetsmarknaden. 

 

Ett annat alternativ är att förändra den ekonomiska livscykeln, exempelvis 

genom höjd pensionsålder och ökat arbetsutbud hos äldre. Detta är bero-

ende av både regelverk kring pensionering, och även arbetsgivarna och de-

ras vilja till anpassning av arbetslivet. Några välkända förslag på åtgärder 

som skulle förbättra den ekonomiska livscykeln vore att klara alla balanser 
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mellan att investera i de unga samtidigt som utbildningslängden minskar, 

sänka etableringsåldern på arbetsmarknaden och samtidigt öka utbildning-

ens kvalitet, att utträdet från arbetslivet senareläggs och att de äldre hålls 

friska i så hög utsträckning som möjligt samtidigt som vård- och omsorgs-

kostnaderna hålls under kontroll. Dock kvarstår faktum att ett ökande antal 

äldre kommer att kosta under de sista levnadsåren. 

 

Trots behov av omvälvande förändringar för att påverka utvecklingen finns 

saker som samhället kan göra för att förbättra förutsättningarna för en god 

samhällsutveckling. Både födelsetal och migration kan stimuleras i önsk-

värd riktning. På kort sikt handlar det främst om insatser gällande olika 

typer av invandring och flyttströmmar, på medellång sikt investeringar i 

utbildning och på lång sikt födelsetalen. Offentliga insatser som kan på-

verka fertiliteten är t.ex. barnbidrag och barnomsorg. Ska samhället ha råd 

att åldras måste det investera i de unga. Att minska kostnaderna för de 

yngre för att klara de äldre är inte hållbart på sikt. 

 

Lindh och Hong har studerat om variationer i offentliga utgifter för barn är 

relaterat till förändringar i fruktsamheten i olika åldrar.24 Bakgrunden till 

frågeställningen är att medan den fullbordade kohortfruktsamheten varit 

nästan konstant runt två barn per kvinna under 1900-talet, har den sum-

merade fruktsamheten på årsbasis varierat kraftigt. De finner att ålders-

gruppen 25-29 år påverkas mest av variationer i offentliga utgifter till barn, 

och att barnbidrag och barnomsorg är de offentliga utgifter som har störst 

påverkan på fruktsamheten. Författarna argumenterar för att förändringar i 

dessa utgiftsposter har stor påverkan på periodfruktsamheten och leder till 

tidigare- eller senareläggande av barnafödandet som följd av politikföränd-

ringar.  
 

Den svenska familjepolitiken är full av målkonflikter. Å ena sidan är politi-

ken utformad för att hjälpa barnfamiljer med låga inkomster genom be-

hovsprövade bostadsbidrag, vilket å andra sidan skapar höga marginalef-

fekter för arbete och s.k. fattigdomsfällor och ett lägre arbetsutbud när det 

inte lönar sig att ta ett arbete. Man vill tillförsäkra individerna en jämn in-

komst genom föräldraförsäkringen, vilket samtidigt leder till att ekono-

miska incitament till barnafödande blir beroende av konjunkturer och möj-

ligheter att etablera sig på arbetsmarknaden med en fast anställning. Politi-

ken vill även hjälpa barn i utsatta familjer med en ensamförsörjande föräl-

der, vilket samtidigt subventionerar familjebildning utanför traditionella 

parförhållanden. Inom äktenskapet ges lika del i de resurser som familjen 

bygger upp, och därmed blir det svårare för en av parterna att dra sig undan 

sitt ansvar för merkostnaderna som barn innebär, både i direkta utlägg och 

i förlorad arbetsinkomst och inkomstökning.  

 

                                            
24 Lindh, T. och Hong, Y. (2011). ”Swedish fertility swings and public expenditure for children”, Insti-

tutet för Framtidsstudier, arbetsrapport 2011:2 
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Det traditionella barnbidraget är relativt fritt från målkonflikter, med un-

dantag att det kommer även högre inkomsttagare till del, vilket ger det en 

dålig fördelningspolitisk effekt. Det förändrar dock inte familjens incita-

ment på arbets- eller bostadsmarknaden. De största politiska insatserna för 

barn är en fri utbildning och andra resurser som satsas på ett barnvänligt 

samhälle överlag, vilket också kan förmodas påverka benägenheten att bilda 

familj. 

 
Demografi och ekonomisk tillväxt 
 

Lindh och Malmberg studerar effekterna av befolkningens åldersstruktur 

på tillväxttakten i real BNP inom OECD-området.25 De visar att befolkning-

ens åldersstruktur påverkar tillväxttakten i real BNP per arbetstagare. An-

delen av befolkningen som är mellan 50 och 64 år har en positiv effekt på 

tillväxten, medan andelen av befolkningen som är över 65 år har en negativ 

effekt. Åldersgrupperna på arbetsmarknaden skiljer sig åt i produktivitet 

och äldre grupper har ackumulerat mer humankapital än yngre. Befolk-

ningens åldersstruktur påverkar tillväxttakten på flera sätt, dels genom dess 

produktivitet på arbetet, dels genom att äldre grupper ofta är nettosparare 

som bidrar till kapitalbildningen.  

 

Lindh och Malmberg gör i en ESO-rapport prognoser som visar att tillväx-

ten förväntas bli noll eller svagt negativ någon gång mellan åren 2015 och 

2020 eftersom befolkningens åldersstruktur då är mindre gynnsam för till-

växten.26 Det är dock viktigt att ha klart för sig att även om demografin spe-

lar roll är den inte allt; även teknologisk utveckling eller andra genombrott 

kan förväntas ha stor betydelse för tillväxtförutsättningarna. 

 

Det är ett väl etablerat faktum i forskningen att större barnkullar på kort 

sikt har en negativ effekt på tillväxten genom att beroendekvoten mellan 

ålderskategorier som har ett konsumtions- respektive ett produktionsöver-

skott ökar. Det har också framförts att länder med låga födelsetal kan 

hamna i en s.k. lågfertilitetsfälla.27 Länder som över tid har låga födelsetal 

får förr eller senare en otillräcklig andel arbetande befolkning för att kunna 

försörja de äldre. Ett land där den arbetsföra befolkningen är liten, föder 

färre barn för att antalet i barnafödande åldrar är litet. Om denna utveckl-

ing därutöver förstärks av sociala normer och politik, där barn blir en un-

derordnad aspekt i livsföringen jämfört med andra värden och annan kon-

sumtion, så uppstår en risk att hamna i en lågfertilitetsfälla. I många euro-

                                            
25 Lindh, T. och Malmberg, B. (1999). ”Age Structure Effects and Growth in the OECD Countries”, 

Journal of Population Economics 12: 431-449 
26

 Lindh, T. och Malmberg B. (2000). ”40-talisternas uttåg – en ESO-rapport om 2000-talets demo-

grafiska utmaningar”, Ds 2000:13 
27 Lutz, W., Skirbekk, V., & Testa, M.R. (2006). ”The low fertility trap hypothesis: Forces that may lead 

to further postponement and fewer births in Europe”. Vienna Yearbook of Population Research 2006, 

Austrian Academy of Sciences, Vienna 
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peiska länder som t.ex. Österrike och Tyskland är fruktsamheten långt un-

der reproduktionsnivån 2,1 barn per kvinna.28 

 

Den demografiska utvecklingen är en faktor bakom hur tillväxt per capita 

och beroendekvoten utvecklas mellan de som är i arbete och de som av 

olika anledningar behöver försörjas. En annan faktor är arbetskraftsdelta-

gandet. En demografisk utveckling med många i arbetsför ålder kan miss-

gynnas eller stärkas av att arbetskraftsdeltagandet är lågt/högt. 

 

Arbetskraftstal (AK-tal) efter ålder och kön i Stockholms län 

2005-2011, procent29 

 Män    Kvinnor    

 16-24 

år 

25-54 

år 

55-64 

år 

Totalt 16-24 

år 

25-54 

år 

55-64 

år 

Totalt 

2005 56,1 93,2 76,5 84,4 57,3 88,1 71,3 80,2 

2008 55,3 94,4 78,0 84,9 56,6 89,5 70,5 80,7 

2011 56,9 94,5 80,6 85,5 59,2 89,7 74,5 82,0 

  

Arbetskraftstal (AK-tal) efter ålder och kön i riket 2011, procent 

 Män    Kvinnor    

 16-24 

år 

25-54 

år 

55-64 

år 

Totalt 16-24 

år 

25-54 

år 

55-64 

år 

Totalt 

2011 56,5 93,8 80,1 84,0 56,1 88,1 72,0 78,9 

 

Arbetskraftsdeltagandet är jämförelsevis till Stockholmsregionens fördel. 

Det är för samtliga kategorier högre i Stockholms län än i riket. Det har 

även ökat för samtliga kategorier utom för ungdomar, vilket både kan bero 

på svårigheter att komma in på arbetsmarknaden och på en preferens att 

studera. Det kan trots detta relativt gynnsamma arbetskraftsdeltagande 

finnas grupper med mycket lågt deltagande i arbetskraften som kan kräva 

särskilt fokus. Det kan till exempel gälla vissa grupper av utrikes födda 

kvinnor. 

                                            
28

 Zamac, Hallberg and Lindh (2008). “Low fertility and long run growth in an economy with a large 

public sector”, Institutet för Framtidsstudier, 2008:11 
29 AK-talen anger hur stor del av en viss befolkningsgrupp som tillhör arbetskraften. Till arbetskraften 

räknas dels de som är sysselsatta, och dels de som är arbetslösa. 
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Barn och ungdomar i Sverige och 

världen… 

I ett internationellt perspektiv har svenska barn det relativt bra. OECD har 

sammanställt indikatorer som avspeglar hur barn har det.30 Studien täcker 

in indikatorer för materiell status, bostad, utbildning, hälsa, utbildnings-

kvalitet, skoltrivsel och riskbeteenden. OECD noterar att inget land uppvi-

sar höga resultat på samtliga områden utan alla länder har något område 

där resultaten är sämre. OECD presenterar inget sammansatt mått av resul-

taten på de olika områdena eftersom det saknas teoretisk grund för hur de 

olika områdena skulle kunna sammanställas. För Sveriges del är samtliga 

mått över medelvärdena och flera bland de främsta, såsom riskbeteenden 

och bostadsmiljö, medan utbildningskvaliteten är medelmåttig i ett OECD-

perspektiv. 

 

OECD har även studerat effekter för barn och familjer av förändrad familje-

situation.31 I rapporten diskuteras det faktum att båda föräldrarna strävar 

efter att etablera sig på arbetsmarknaden före familjebildning, vilket leder 

till ökad ålder för förstagångsföräldrar och ett mindre tidsfönster där det är 

möjligt att få barn. Andelen ensamstående föräldrar har ökat i hela OECD-

området och är, tillsammans med risken för arbetslöshet, en faktor bakom 

en ökande barnfattigdom.  

 

SCB har publicerat barns upplevelser av skolan i serien ”Levnadsförhållan-

den”.32 De flesta barn (94 procent) har minst en nära vän i klassen och de 

flesta barn känner sig trygga i skolan. När barn får svara på hur många 

timmar i veckan de brukar göra läxor är det vanligast att svara 1–2 timmar i 

veckan. Det gör drygt vart tredje barn. Vart femte barn ägnar minst fem 

timmar i veckan åt läxor. Ungefär två tredjedelar av barnen känner sig 

stressade av minst en av följande saker: läxor och prov, höga krav på sig 

själv, höga krav från sina föräldrar, höga krav från lärarna eller för lite tid 

mellan lektionerna. Ungefär vart fjärde barn känner sig stressat av minst 

tre av dessa saker. Det är vanligare att flickor känner sig stressade än att 

pojkar gör det, och äldre barn är oftare stressade än yngre. När det gäller 

arbetsmiljön i skolan, tycker lite mer än hälften av eleverna att det brukar 

vara lugnt i klassrummet på lektionerna. Barn som är utsatta för jobbiga 

saker i skolan, som känner sig stressade och som inte tycker att det brukar 

vara lugnt i klassrummet, brukar i större utsträckning än andra barn ha ont 

i huvudet, ont i magen och svårt att somna minst en gång i veckan. 

                                            
30 OECD (2009). ”Doing Better for Childern”. 
31 OECD (2011).  ”Doing Better for Families”. 
32 SCB (2012). ”Barns upplevelser av skolan”, Levnadsförhållanden rapport nr 125 
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Ungdomsstyrelsen har analyserat ungdomars levnadsvillkor genom att 

sammanställa olika myndigheters uppföljning av ungdomars villkor.33 Man 

har sammanställt indikatorer inom områdena: utbildning och lärande, 

hälsa och utsatthet, inflytande och representation, arbete och försörjning 

samt kultur och fritid.  

 

Måluppfyllelsen i grundskolan är oförändrad. Indikatorerna visar bland 

annat att andelen som år 2010/11 nådde målen i åk 9 legat ungefär på 

samma nivå, drygt 81 procent, sedan 2006/07. Andelen var högre bland 

tjejer och elever med svensk bakgrund. Bland de redovisade indikatorerna 

som handlar om kunskapsläget i olika ämnen syns en negativ trend för an-

delen godkända i ämnesprovet i matematik.  

 

Övergångarna till högre studier har ökat och Stockholm ligger högt. Läsåret 

2007/08 gick 43,6 procent av dem som avslutat sin gymnasieutbildning 

över till högskolan inom tre år efter gymnasiet. Andelen som började på 

högskolan var högst bland tjejer och bland unga med utländsk bakgrund. 

Jämfört med läsåret 2003/04 har andelen ökat. Andelen unga i länen som 

påbörjat högskolestudier vid 21 år skiljer sig mellan länen. Vid en jämfö-

relse hade Uppsala län den högsta andelen 2010, 38,7 procent, följt av 

Stockholms län med 38,2 procent. Den lägsta andelen hade Jämtlands län 

med 23,4 procent och den näst lägsta hade Gotlands län med 25,6 procent. 

Både bland 21-åringarna och bland 24-åringarna hade Danderyd i Stock-

holms län den högsta andelen. I Danderyds kommun hade 69,3 procent 

börjat studera senast vid 21 års ålder och 82,7 procent vid 24 års ålder.  

 

Likvärdigheten i skolan minskar. PISA 200934 visar att Sverige har tappat 

sin topposition till att numera inte vara mer än ett genomsnittsland när det 

gäller likvärdighet. Skillnaderna mellan hög- och lågpresterande elever har 

ökat samtidigt som skillnaderna mellan hög- och lågpresterande skolor har 

ökat. Dessutom har betydelsen av en elevs socioekonomiska bakgrund för-

stärkts och är nu till och med större än genomsnittet i OECD. Sverige är ett 

av få länder där både de genomsnittliga resultaten och likvärdigheten sam-

tidigt har försämrats. 

 

Arbetet mot mobbing ökar men ger inte önskat resultat. Sedan 2006 gäller 

lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av 

barn och elever. Lagen ställer krav på att skolan ska föra ett målinriktat 

arbete för att motverka alla former av kränkande behandling. Varje skola är 

inte bara skyldig att årligen upprätta en likabehandlingsplan utan måste 

också utreda och förhindra förekomst av kränkningar. Från och med 1 juli 

2011 ingår dessa skrivelser i skollagen (SFS 2010:800, SFS 2006:67). Före-

komsten av mobbning och andra former av kränkande behandling har varit 

stabil under många år trots en större medvetenhet i de flesta skolor om vik-

                                            
33 Ungdomsstyrelsen (2012). ”Ung idag 2012 – en beskrivning av ungdomars villkor”, Ungdomsstyrel-

sens skrifter 2012:2 
34 Program for International Student Assessment, OECD 
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ten av att arbeta förebyggande. Att man inte har lyckats minska förekoms-

ten av mobbning är oroande, enligt Ungdomsstyrelsen. Omkring 78 procent 

av eleverna i högstadiet och gymnasiet angav 2009 att deras skola gör 

mycket för att förhindra mobbning och kränkande behandling. Cirka 4 pro-

cent av eleverna angav att de mobbats eller trakasserats av andra elever och 

3 procent angav att de mobbats eller trakasserats av sina lärare. Det var 59 

procent av eleverna som angav att de utsatts för cybervåld (användning av 

elektroniska verktyg för att skada någon) under 2010. Cirka 95 procent av 

eleverna kände sig alltid eller oftast trygga i skolan.  

 

Unga har sedan slutet av 1980-talet haft en sämre hälsoutveckling än den 

övriga befolkningen. Det gäller särskilt den psykiska hälsan. Denna utveckl-

ing gäller inte bara självrapporterad psykisk ohälsa utan även vård på sjuk-

hus för depression och ångesttillstånd. Under 1990-talet började också an-

delen unga som vårdats på sjukhus för självmordsförsök att öka. Ökningen 

fortsatte under större delen av 00-talet men har avstannat under senare år. 

Psykosomatiska symptom som huvudvärk, ont i magen samt nedstämdhet 

är dubbelt så vanliga bland tjejer som bland killar 2010. Bland tjejer i ål-

dern 16–24 år angav 31 procent att de regelbundet har besvär av ängslan, 

oro eller ångest, bland killarna var andelen 13 procent. Nivåerna har varit 

relativt stabila i de senaste mätningarna. Från andra halvan av 1990-talet 

fram till 2007 ökade andelen unga som slutenvårdats till följd av själv-

mordsförsök. En större andel tjejer än killar fick antidepressiva medel på 

recept 2011 och utvecklingen är negativ. Psykiska symptom är något vanli-

gare i storstäderna än i övriga landet. Vård för självmordsförsök är dubbelt 

så vanligt bland tjejer som bland killar, medan vård för narkotikamissbruk 

är vanligare bland killar än bland tjejer. Fyra av tio unga män dricker så 

pass mycket alkohol att det kan ses som riskbruk, hos unga kvinnor är det 

tre av tio som har ett riskbruk av alkohol. Trenden är relativt stabil över tid, 

men såväl rökning som riskabel alkoholkonsumtion är överrepresenterat i 

storstäder jämfört med i övriga landet.  

 

Ungas ekonomiska situation är i regel sämre än för äldre grupper. Flera 

indikatorer pekar tydligt på detta. Bland annat har en större andel unga 

ekonomiskt bistånd, deras disponibla inkomst per konsumtionsenhet är 

lägre och andelen med låg ekonomisk standard är högre i gruppen unga 

jämfört med i äldre grupper. Att andelen ungdomar, 18–25 år, med låg 

ekonomisk standard har fortsatt att öka beror troligen på att sysselsätt-

ningsgraden bland ungdomar minskat de senaste åren medan den ökat 

bland vuxna.  

 

Ungdomar är positiva till att bli företagare. En majoritet av de unga kunde 

tänka sig att bli företagare 2010. Av tjejerna var det 71 procent och av kil-

larna 78 procent som kunde tänka sig att bli företagare. I Stockholmsreg-

ionen (NUTS 2) är det 76 procent bland dem mellan 15-24 år som kan tänka 

sig att bli företagare, vilket är högst i Sverige. Generellt sett har storstäder-

na en högre andel än övriga kommuntyper. 
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Det är dock inte så många unga som startar företag. Bland nya företag 2010 

startades 12 procent av personer i åldern 16–25 år. Andelen var oförändrad 

jämfört med 2009 men har ökat kraftigt sedan 2001. Andelen företagare av 

de sysselsatta unga har dock varit oförändrad under hela perioden 2002–

2008, cirka 4 procent. Det är en större andel killar än tjejer som startar 

företag.  

 

Just nu håller den stora ungdomsgenerationen som föddes i slutet på 1980- 

och i början på 1990-talet på att etablera sig på bostadsmarknaden. Boende 

är en viktig faktor där ungdomar i storstadsområdena har ännu större svå-

righeter än andra. Unga kvinnor och män i storstäder och förorter lämnar 

därför föräldrahemmet senare jämfört med ungdomar i övriga delar av lan-

det. I storstadsregionerna bodde 40 procent av männen och 29 procent av 

kvinnorna mellan 20-25 år kvar i föräldrahemmet år 2009-10. För hela 

riket var motsvarande andelar 38 procent av männen och 27 procent av 

kvinnorna. Ungdomarna flyttar hemifrån något senare idag än för 20 år 

sedan. För ungdomar födda i mitten av 1980-talet var medianåldern vid 

flytten hemifrån 20,7 år för kvinnor och 21,6 år för män. För kvinnor födda 

1965 var medianåldern 20 år och för män födda samma år närmare 22 år. 

Medianåldern vid flytten hemifrån är högre för personer med båda föräld-

rarna födda utomlands, än för de med svensk bakgrund.  

 

…och i Stockholmsregionen 
 

Genomsnittligt antal syskon i kommunerna i Stockholmsregionen varierar 

mellan 0,9 barn i Solna till över 1,4 i Danderyd. Allra vanligast med många 

syskon är det i Danderyd där 43 procent av barnen har minst två hem-

maboende syskon. På andra plats kommer Södertälje med 39 procent. 

Minst antal syskon har barnen i Solna och Sundbyberg där 18 respektive 24 

procent har minst två syskon.35 Bostadsbytena inom länet omfördelar små-

barnsfamiljerna från länets mest centrala delar som domineras av små lä-

genheter i flerfamiljshus till ytterområdena med större bostäder och fler 

småhus, vilket påverkar vilka kommuner som barnen först föds i och sedan 

flyttar till och växer upp i. 

 

Barnen i Stockholm är storstadsbarn som har storstadsföräldrar; 88 pro-

cent är födda i Stockholms län. 8 procent av barnen är födda utomlands, 

vilket är en procentenhet mer än i riket. Andelen utlandsfödda skiljer sig 

kraftigt åt mellan olika kommuner. Störst andel utrikes födda barn finns i 

Södertälje, Botkyrka och Sigtuna, där 16 respektive 12 procent av barnen är 

födda utomlands. Det vanligaste födelselandet bland utrikes födda barn är 

Irak, följt av Polen och Kina. 

 

De flesta barn lever med båda sina föräldrar. För Stockholms län har denna 

andel ökat något på senare år; från 71 procent till 74 procent mellan år 

                                            
35 TMR (2013). Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2011/2012. Demografisk rapport 

2013:02. LSF/TMR 
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2005 och 2011. Motsvarande andel för barn i riket var knappt 75 procent år 

2011. Andelen barn som bor med båda sina föräldrar skiljer sig åt mellan 

länets kommuner. Sundbyberg har lägst andel (68 procent), medan Dande-

ryd och Täby har högst (84 respektive 82 procent). Att andelen barn som 

bor med båda sina föräldrar varierar beror dels på att separationerna varie-

rar mellan olika kommuner och dels på att bostadsbeståndet ser olika ut.  

 

Den vanligaste boendeformen för barn 0-17 år i Stockholms län är småhus. 

46 procent av barnen i länet bodde i småhus år 2011. Denna andel är lägre 

än bland barn i hela riket, där ca 62 procent bor i småhus. Näst vanligaste 

bostadsformen bland barnen i länet var hyreshus. Närmare 30 procent av 

barnen bodde i hyreshus, medan 25 procent av barnen bodde i bostadsrätt. 

 

Inkomsterna är högre i Stockholms län än i riket som helhet, men de varie-

rar kraftigt mellan olika kommuner i länet och även mycket mellan olika 

stadsdelar i Stockholms stad. I Danderyd och Täby levde 6 procent av bar-

nen i familjer med mindre än 60 procent av medianinkomsten, medan mot-

svarande andelar för Södertälje och Botkyrka var ca 32 resp. 29 procent. 

 

År 2011 levde ungefär 7 procent av barnen i Stockholms län och i riket som 

helhet i familjer med en låg inkomststandard. I Skåne län var andelen barn 

med låg inkomststandard högst, 12 procent, medan 4 procent av barnen i 

Jönköpings och Hallands län levde i familjer med låg inkomststandard. 

Andelen ekonomiskt utsatta barn skiljer sig åt mellan kommunerna i länet. 

I Botkyrka och Södertälje lever 11 procent av barnen i familjer med låg in-

komststandard. I Danderyd, Ekerö, Nykvarn, Tyresö, Täby, Vallentuna, 

Vaxholm och Österåker är andelen barn med låg inkomststandard 3 pro-

cent. Låg inkomststandard definieras som ett hushåll där inkomsterna inte 

räcker till att betala för boende och de nödvändigaste levnadsomkostnader-

na. Låg inkomststandard är i hög grad beroende av föräldrarnas ställning 

på arbetsmarknaden, vilket leder till att barn med föräldrar med utländsk 

bakgrund har högre risk för låg inkomststandard än barn med svenskfödda 

föräldrar. Bland alla barn är risken också högre för barn som lever med en-

samstående föräldrar, och de barn som lever med ensamstående utrikes 

födda föräldrar är särskilt utsatta. Det är i kommuner eller stadsdelar med 

en lägre förvärvsfrekvens som högst andel barn riskerar ekonomisk utsatt-

het. 

 

Liksom för inkomster och utbildningsnivåer skiljer sig skolresultaten kraf-

tigt åt mellan olika kommuner i regionen och mellan olika stadsdelar i sta-

den. Det genomsnittliga meritvärdet för elever som gick ut 9:an våren 2012 

i Stockholms län var 218 poäng vilket är högre jämfört med riket som helhet 

där det genomsnittliga meritvärdet var 211. Högst betyg hade eleverna i 

Danderyd med ett genomsnittligt meritvärde på 257. Lägst betyg hade ele-

verna i Botkyrka med 195 poäng i genomsnitt. Flickor har i genomsnitt 

högre betyg än pojkar. Flickor i Danderyd hade högst betyg med 267 poäng 

i snitt. Lägst betyg hade pojkarna i Upplands Väsby med ett genomsnittligt 
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meritvärde på 181. I Stockholms stad har ungdomar som bor på Östermalm 

högst betyg och ungdomar i Rinkeby-Kista har lägst betyg. Det genomsnitt-

liga meritvärdet för flickor på Östermalm som gick ut nian våren 2011 var 

267 och för pojkar var det genomsnittliga meritvärdet 255. I Rinkeby-Kista 

var det genomsnittliga meritvärdet för flickor 195 och för pojkar 190. 

 

Skillnaderna mellan regionens olika delar lever vidare genom skolutbild-

ningen och till gymnasiet. Eleverna i Lidingö, Sollentuna, Nacka och Dan-

deryd hade högst betygssnitt år 2012. I Sundbyberg och Nynäshamn var 

betygssnittet lägst. Av de som gick ut gymnasiet i Stockholms län med slut-

betyg våren 2012 var 88 procent behöriga till högskolan, och i riket som 

helhet var 87 procent behöriga. År 2012 hade 98 procent av gymnasieele-

verna på Lidingö grundläggande behörighet till universitets- och högsko-

lestudier. Motsvarande andelar i Sundbyberg och Vallentuna, kommuner 

med lägst andel behöriga, var 74 procent.  

 

Bland stadsdelsområdena i Stockholms stad är det, liksom bland niorna, 

elever på Östermalm som har högst betyg. Bland flickorna är det i Rinkeby-

Kista som betygen är lägst (bland dem som har fått slutbetyg), medan det 

bland pojkarna är de i Skärholmen som har lägst betyg. Även andelen behö-

riga till högskolan skiljer sig åt mellan stadsdelarna. På Östermalm och 

Norrmalm har 96 procent av flickorna och 89 procent av pojkarna med 

slutbetyg från gymnasiet grundläggande behörighet till högskola och uni-

versitet. På den andra delen av skalan finns Rinkeby-Kista där 77 procent av 

flickorna var behöriga och Skärholmen där 76 procent av pojkarna var be-

höriga, bland dem med slutbetyg från gymnasiet.  
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Hur flyttar familjer och barn? 

För Stockholmsregionens demografiska utveckling är flyttningar till och 

från regionen av stor vikt. Fruktsamheten och födelsetalen är avhängiga 

befolkningens ålderssammansättning och reflekterar flyttmönstren bland 

unga vuxna. Flyttströmmarna och deras bakomliggande orsaker är viktiga 

för att förstå det ökande antalet barn och regionens utvecklingsförutsätt-

ningar. När det gäller inrikes omflyttning är det främst i åldern 20–34 år 

som fler flyttar in till Stockholms län än som flyttar ut.  

 

Stockholms län har haft ett positivt flyttnetto sedan 1980-talet. Under se-

nare år har detta positiva flyttnetto till regionen legat på historiskt sett höga 

nivåer. Antalet 0-17 åringar har ökat med 64000 eller 17 procent sedan 

1998. Hälften av denna ökning utgörs av barn med två utrikesfödda föräld-

rar, vilka ökat med drygt 40 procent. Invandringen till Sverige har ökat un-

der senare år och eftersom vissa kategorier invandrare ofta väljer att bo-

sätta sig i storstadsregioner, har större familjer och föder fler barn, ligger en 

stor del av förklaringen i den ökade invandringen.  

 

Inom forskningen diskuteras livscykelperspektiv där vi i olika faser i livet, 

som t.ex. när man får barn, börjar arbeta eller när barnen flyttar hemifrån, 

beter oss på likartade sätt.  Liksom de flesta flyttningar i livet är barnfamil-

jernas flyttningar livscykelrelaterade och anpassas efter familjemedlem-

marnas behov och prioriteringar. När befolkningsutvecklingen i Stock-

holmsregionen analyseras kan ett par vanliga hypoteser vara tänkbara ut-

gångspunkter:36  

 

 Urbaniserings-/invandringshypotesen: En ökande andel av befolk-

ningen, däribland många invandrare, har vuxit upp i en stad och ser 

staden som en naturlig uppväxtmiljö för sina egna barn.  

 Karriärhypotesen: Stockholms län har en hög inflyttning av unga 

människor. Tidigare forskning har visat att karriär- och studiemöj-

ligheter är viktiga orsaker till ungdomars flyttningar till storstäder. 

Ur ett prognosperspektiv är det viktigt att veta om inflyttare i fertil 

ålder väljer att föda barn i samma utsträckning som personer som 

inte är inflyttare och om det är karriäraspekter som verkar påverka 

uppskjutandet av barnafödandet.  

 

I rapporten ”Varför flyttar svenska barnfamiljer?”37 (TMR, 2012:10) analys-

eras varför barnfamiljer i Sverige flyttar. Undersökningen visar att det i 

                                            
36 TMR (2012). ”Barnfamiljer i staden – en inledande litteraturstudie om forskningsläget med fokus på 

fertilitet och flyttningar”, opublicerat arbetsmaterial 
37 TMR (2012). ”Varför flyttar svenska barnfamiljer?” 



2013:5 Barn och barnfamiljer i tillväxtregion. Prognos 2013-2022/45  

 

29 
 

 

första hand är sociala skäl, arbete och boende som är de viktigaste orsaker-

na. Kortväga flyttningar – ”bostadsbytare” – drivs mest av boendepreferen-

ser och boendemiljö medan ju längre avstånd man flyttar, desto mer är det 

arbete eller sociala skäl som styr. Flyttare som lämnar ett storstadsområde 

fäster större vikt vid boendekostnader, bostad och omgivningar. Utbild-

ningsnivå påverkar både flyttningar till arbete och val av boende. 

 

I en annan forskningsstudie från TMR (Rapport 2013:4)38  jämförs början 

av 1990-talet, 1999-00 och 2008-09 där det visar sig att antal kvarboende 

har ökat kontinuerligt. Barnfamiljers geografiska rörlighet synes således ha 

blivit lägre. Jämfört med andra län är kvarboendet högre i Stockholms län. 

Det är dock en ytterst liten minoritet som flyttar över länsgräns ett givet år.  

De mellankommunala flyttströmmarna (bostadsbytare) och flyttströmmar-

na från utlandet är betydligt större. I studien bekräftas också hypotesen att 

föräldrar söker sig till den typen av miljö de själva växt upp i. 

 

Barnfamiljer med högutbildade föräldrar har ett negativt flyttnetto som 

accentuerats beroende på att de utvandrar i högre utsträckning. Invand-

ringen av högutbildade och deras inflyttning från andra län har ökat något, 

samtidigt som utflyttningen till andra län har legat konstant. Denna inflytt-

ning uppväger inte den ökade utvandringen av högutbildade som söker sig 

till andra länder. Vad denna trend beror på är inte klarlagt. 

  

Antal barnfamiljer som flyttar till och från Stockholms län åren 1991, 2000 och 2009 fördelade 

efter föräldrarnas utbildning 

 Ingen postgymnasial 
utbildning 

 En postgymnasial 
utbildning (endast par) 

 Postgymnasial 
utbildning 

      

 1990- 
1991 

1999- 
2000 

2008- 
2009 

 1990- 
1991 

1999- 
2000 

2008- 
2009 

 1990- 
1991 

1999- 
2000 

2008- 
2009 

Ej flytt 130 293 126 774 122 159  43 928 48 728 58 699  51 426 67 358 97 826 

Mellankommunal  
flytt 
 

2 465 1 988 2 474  919 845 1 312  1 050 1 311 2 509 

Inflyttning från  
annat län 
 

769 746 597  237 276 228  395 565 529 

Utflyttning till  
annat län 
 

1 392 1 061 700  569 393 335  618 599 632 

Inrikes  
Nettoflyttning 
 

-623 -315 -103  -332 -117 -107  -223 -34 -103 

Invandring 765 641 1 460  224 314 833  7 7 122 

Utvandring 172 497 471  78 341 302  454 650 724 

Utrikes  
Nettoflyttning 
 

593 144 989  146 -27 531  -447 -643 -602 

Totalt flyttnetto -30 -171 886  -186 -144 424  -216 -677 -705 

Källa: TMR (2013) ”Barnfamiljers flyttningar kring sekelskiftet 2000 till, från och inom Stockholms län 

                                            
38 TMR (2013). ”Barnfamiljerna flyttningar kring sekelskiftet 2000 till, från och inom Stockholms län” 
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