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Förord 

Följande rapport beskriver barn och deras levnadsförhållanden i Stockholms 
län åren 2013/2014. Syftet är att belysa skillnader både gentemot riket och inom 

länet.  

I första kapitlet beskrivs barnen efter ålder och ursprung. I nästföljande kapitel 

beskrivs barnfamiljerna bland annat utifrån olika familjetyper. I det tredje ka-

pitlet skildras hur vanligt det är att barn upplever en separation mellan föräld-

rarna. Därpå följer ett kapitel om ekonomin i barnfamiljerna. De två nästföl-

jande kapitlen beskriver barns boende och barns fritid.  I kapitlet om förskolan 

och skolan beskrivs bland annat hur betygen ser ut i grundskolan och gymna-

sieskolan. Dessutom beskrivs sysselsättningen för 25-åringar med olika utbild-

ning. Sedan skildras utvecklingen av in- och utflyttning bland barnfamiljer i 

länet. Ett avsnitt i detta kapitel handlar om ensamkommande flyktingbarn och 

ett annat om adoptivbarn. Till sist analyseras dödligheten bland barn bland 

annat utifrån utvecklingen av spädbarnsdödlighet och dödsorsaker. Jämförelser 

görs mellan Stockholms län och riket, mellan olika kommuner i länet och mel-

lan de 14 stadsdelsnämndernas (SDN) stadsdelsområden (SDO) i Stockholms 

stad. Stadsdelsområdena aggregeras utifrån SLL:s heltäckande basområden och 

kan skilja sig något från aggregat som baseras på NYKO, men skillnaderna är 

försumbara. 

Huvudsakligen har uppgifterna hämtats från SCB:s Register över Totalbe-

folkningen (RTB). Men uppgifter har även hämtats från Undersökningarna av 

levnadsförhållanden (ULF/SILC), Undersökningarna av barns levnadsförhål-
landen (Barn-ULF), Inkomst och Taxeringsregistret (IoT), databasen STATIV 

samt från Socialstyrelsens Dödsorsaksregister. Från samtliga register har de 

senaste uppgifterna hämtats vilket innebär uppgifter från 2014 från RTB, 
2012/2013 från ULF/SILC och Barn-ULF samt 2013 från IoT, STATIV och Social-

styrelsens Dödsorsaksregister. Uppgifter som bygger på information om bar-

nens familjetyp, exempelvis barn vars föräldrar separerat, avser situationen 
2013. 

Rapporten utarbetades under våren 2015 av Statistiska Centralbyrån (SCB) på 

uppdrag av Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (TRF) vid Stockholms läns 
landsting. Vid SCB har Karin Lundström, Anna-Karin Nylin och Anna Nyman 

arbetat med rapporten. Ulla Moberg har varit kontaktperson och projektledare 

vid TRF.  
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Sammanfattning 

 År 2014 bodde cirka 476 000 av landets nära 2 miljoner barn i Stockholms län. 
Nära 9 procent av barnen i länet är utrikes födda. Av kommunerna har Sö-

dertälje högst andel barn födda utomlands, 18 procent, och Nykvarn samt 

Ekerö lägst, 4 procent. 
 År 2013 levde 74 procent av barnen i Stockholms län med båda sina föräldrar. 

Andelen barn som lever med båda föräldrarna har ökat jämfört med fem år 

tidigare. Högst andel barn som bor med båda föräldrarna fanns i Danderyd, 
84 procent, medan andelen i Sundbyberg och Nynäshamn var lägst, 69 pro-

cent.  

 År 2013 var 12 000 barn i länet med om en separation. Det motsvarar 3,4 pro-
cent av de barn som i början av året hade sammanboende föräldrar. Andelen 

föräldrar som separerar varierar mellan olika kommuner i länet. Lägst var 

separationsfrekvensen i Danderyd, Lidingö och Vaxholm och högst i Nynäs-
hamn, Sundbyberg och Norrtälje.  

 År 2013 levde 17 procent av länets barn i familjer med mindre än 60 procent 

av medianinkomsten. Andelen var 5 procent i Danderyd och Täby medan 
den i Södertälje och Botkyrka var omkring 30 procent.  I Danderyd var medi-

aninkomsten per konsumtionsenhet nära 380 000 kronor medan den i Söder-

tälje och Botkyrka var mindre än hälften, omkring 170 000 kronor.  
 Av länets barn bor 44 procent i småhus, 29 procent i hyresrätt och 26 procent 

i bostadsrätt. Det är betydligt vanligare att barn i Stockholms län bor i bo-

stadsrätt jämfört med barn i riket. Ungefär två tredjedelar av barnen i länet 
bor i en bostad med utrymme för eget rum.  

 De flesta barn, både i Stockholms län och i riket träffar kompisar minst en 

dag i veckan. Att träna idrott i en förening är en annan vanlig fritidsaktivitet.  
 Det genomsnittliga meritvärdet för elever i Stockholms län som gick ut 9:an 

under våren 2013 var 222 poäng. Det är högre än i riket där genomsnittsvär-

det var 215 poäng. Högst betyg hade eleverna i Lidingö och Danderyd och 
här var även andelen som är behöriga till gymnasieskolan högst. Det är även 

i dessa två kommuner som andelen behöriga till universitets- och högsko-

lestudier är högst. Av länets 25-åringar har drygt tre fjärdedelar gått ut gym-
nasiet. Av de som gick ut ett studieförberedande program var det tre fjärde-

delar som började studera på en högskola eller universitet. Hälften av de som 

gick ut ett yrkesförberedande program gick vidare till universitets- och hög-
skolestudier.  

 År 2014 hade Stockholms län ett negativt flyttnetto av barn gentemot övriga 

län. Genom invandring från utlandet var dock det totala flyttnettot av barn 
positivt. Nacka och Täby är de kommuner som har högst nettoinflyttning av 

barn, medan Stockholms stad har det största negativa flyttnettot.  

 De vanligaste dödsorsakerna bland nyfödda barn är medfödda missbildning-
ar och de sjukdomar som följer efter födseln. För barn och ungdomar mellan 

1–21 år är skador och förgiftningar den vanligaste dödsorsaken. Dödligheten 

bland barn i Stockholms län är lägre än för motsvarande grupp i riket. 
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1. Barnen i befolkningen 

1.1. Antal barn i Stockholms län 

Antalet barn i Stockholms län har ökat sedan mitten av 1980-talet. År 2014 
bodde cirka 476 000 av landets nära 2 miljoner barn i Stockholms län. Även an-

delen av Sveriges barn som bor i Stockholms län har ökat, från runt 18 procent i 

början på 1990-talet till dagens 24 procent. På senare år har barnafödandet varit 
högt både i riket som helhet och i Stockholms län. Dessutom sker det en ökning 

av inflyttningen av personer i barnafödande åldrar till länet, både från utlandet 

och från andra delar av landet. Med en stor befolkning i barnafödande åldrar 
följer många barn.  

 
Diagram 1.1. Antal barn i Stockholms län samt andel av Sveriges barn som bor i Stockholms län,  
år 1970–2014 

 
Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 
 

1.2. Barn i olika åldrar 

Antalet barn yngre än ett år i Stockholms län ökade från cirka 22 000 år 2000 
till närmare 30 000 år 2010. Därefter minskade antalet något för att 2014 återigen 

vara nära 30 000. Antalet barn i förskoleåldern, 1–5 år, har ökat från 106 000 år 

2000 till 146 000 år 2014. Antalet 6-åringar, där de flesta går i förskoleklass, 
minskade under början av 2000-talet på grund av ett lågt barnafödande under 

slutet av 1990-talet. Sedan år 2005 har antalet 6-åringar ökat och var år 2014 

nära 29 000. 
Grundskolan omfattar barn i åldern 7–15 år. År 2012 var drygt 82 000 barn i 

åldern 7–9 år, nära 77 000 barn i åldern 10–12 år och 68 000 barn i åldern 13–15 

år bosatta i Stockholms län. Antalet barn i åldern 16–17 år är nära 45 000, vilket 
är en minskning sedan 2009 då antalet var 51 000. Det minskande antalet tonå-

ringar beror på det låga barnafödandet i slutet av 1990-talet. 
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Diagram 1.2. Antal barn i olika åldrar i Stockholms län, år 2000–2014 

 
Källa: SCB, Befolkningsstatistiken  
 

1.3. Barnens födelselän 

De flesta barn som bor i Stockholms län är också födda i länet. Det gäller 88 
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då vanligast att vara född i något av storstadslänen, Västra Götaland och Skåne, 
eller de angränsande länen Uppsala och Södermanland. Omkring hälften av 

barnen födda i ett annat län är födda i något av dessa fyra län. Nära 9 procent 

av barnen i länet är födda utomlands.  
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1.4. Barn födda utomlands 

Andelen barn som är födda utomlands har ökat under de senaste åren. År 

2014 var nära 9 procent av barnen i länet födda utomlands, det är något högre 
än i riket som helhet. Störst andel utrikes födda barn har Södertälje, Sigtuna och 

Botkyrka, där 18, 13 respektive 12 procent av barnen är födda utomlands. Lägst 

andel utrikes födda barn har Nykvarn och Ekerö, 4 procent.  
Det vanligaste födelselandet bland utrikes födda barn är Irak, följt av Polen, 

Syrien och Kina. En stor del av barnen födda i Kina är adoptivbarn.  

Det skiljer sig åt mellan länets kommuner vilket födelseland som är vanligast, 
exempelvis är Storbritannien vanligaste födelseland för utrikes födda barn i 

Danderyd, Lidingö och Vaxholm.  

 
Tabell 1.1. Utrikes födda barn 0–17 år, Stockholms läns kommuner, år 2014. Andel utrikes födda 
samt vanligaste födelseland bland utrikes födda barn.  

Kommun Andel utrikes födda  Vanligaste födelseland 

Botkyrka  12  Polen 
Danderyd 9  Storbritannien 
Ekerö 4  Polen 
Haninge 9  Polen 
Huddinge 9  Irak 

Järfälla 9  Irak 
Lidingö 8  Storbritannien 
Nacka 6  Polen 
Norrtälje 6  Irak 
Nykvarn 4  Irak 

Nynäshamn 8  Polen 
Salem 7  Syrien 
Sigtuna 13  Polen 
Sollentuna 8  Kina 
Solna 8  Kina 

Stockholm 9  Irak 
Sundbyberg 10  Eritrea 
Södertälje 18  Irak 
Tyresö 5  Polen 
Täby 6  Kina 

Upplands Väsby 9  Irak 
Upplands-Bro 9  Irak 
Vallentuna 5  Polen 
Vaxholm 5  Storbritannien 
Värmdö 5  Afghanistan 

Österåker 7  Polen 

Källa: SCB, Befolkningsstatistiken  
 

1.5. Mammans och pappans ålder vid barnafödandet 

När det gäller utvecklingen av ålder vid första barnets födelse har det sedan 

slutet av 1960-talet fram till och med mitten av 2000-talet skett en fortlöpande 
förskjutning av barnafödandet uppåt i åldrarna. Alltsedan 2004 har dock me-

delåldern vid första barnets födelse för kvinnor legat kring 29 år i riket.  

Förstagångsföräldrarna i länet är i genomsnitt något äldre än i riket som hel-
het. År 2014 var den genomsnittliga förstagångsmamman i Stockholms län 30,6 

år och den genomsnittliga förstagångspappan 32,9 år. Detta kan jämföras med 

medelåldern i riket som var 29,1 år för kvinnor och 31,5 för män.  
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Genomsnittsåldern bland förstagångsföräldrarna varierar mellan länets 

kommuner. De yngsta mammorna fanns år 2014 i Nynäshamn, där medelål-
dern vid första barnets födelse var 27,6 år. De yngsta papporna fanns i Ny-

kvarn, där medelåldern vid första barnets födelse var 30,2 år. De äldsta första-

gångsföräldrarna fanns i Danderyd där medelåldern vid första barnets födelse 
var 31,6 år för kvinnor och 34,0 år för män.  

 
Tabell 1.2. Kommuner i Stockholms län med äldst respektive yngst förstagångsföräldrar.  
Genomsnittsålder vid första barnets födelse, år 2014. 

Yngst mammor  Äldst mammor  Yngst pappor  Äldst pappor 

Kommun Ålder  Kommun  Ålder  Kommun Ålder  Kommun Ålder 

Nynäshamn 27,6  Danderyd 31,6  Nykvarn 30,2  Danderyd 34,0 
Haninge 27,9  Stockholm 31,5  Haninge 30,5  Ekerö 33,9 
Botkyrka 27,9  Solna 31,4  Norrtälje 30,6  Solna 33,7 
Norrtälje 27,9  Ekerö 31,3  Sigtuna 30,6  Stockholm 33,5 
Södertälje 28,2  Lidingö 31,0  Nynäshamn 30,7  Lidingö 33,4 

Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 
Siffror för samtliga kommuner finns i tabellbilagan, tabell 1 
 

1.6. Barn vars föräldrar avlidit 

Varje år är det ett antal barn i Stockholms län som förlorar någon av sina bio-

logiska föräldrar genom dödsfall. Räknar man alla som varit med om att mista 
en förälder någon gång under barndomen är det 0,3 procent som varit med om 

att mista sin mamma och 0,5 procent som varit med om att mista sin pappa.  

I Stockholms län är det ungefär 1 200 barn i åldrarna 0–17 år som under sin 
barndom förlorat sin mamma och 2 600 barn som förlorat sin pappa. Att det är 

fler som förlorat sin pappa än sin mamma beror delvis på att det är vanligare 

att barn har en äldre pappa än att de har en äldre mamma. Det i sin tur beror till 
viss del på att män har möjlighet att få barn i äldre åldrar, medan kvinnor har 

en biologisk gräns när det gäller att få barn. Det beror även på att män har 

högre dödlighet än kvinnor i alla åldrar.  
 

Tabell 1.3. Barn i Stockholms län som under sin barndom upplevt sin mammas eller pappas död 
efter barnets och föräldrarnas ålder vid dödstillfället, år 2013. Antal 

Barnets ålder  Mammans ålder vid sin död 

vid mammans död –29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–  Summa 

0–4 år 68 105 118 63 20 0 0  374 
5–9 år 21 57 119 130 75 12 0  414 
10–14 år 2 20 64 95 102 53 11  347 
15–17 år 0 1 7 13 24 22 9  76 

0–17 år 91 183 308 301 221 87 20   1 211 

 

Barnets ålder  Pappans ålder vid sin död 

vid pappans död –29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–  Summa 

0–4 år 116 162 178 168 117 74 64  879 
5–9 år 27 77 149 223 196 98 121  891 
10–14 år 1 12 51 126 188 127 157  662 
15–17 år  0 0 5 17 43 41 54  160 

0–17 år 144 251 383 534 544 340 396   2 592 

Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 
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2. Barnens familjer 

I Sverige finns omkring 1,1 miljoner familjer med sammanlagt nära 2 miljoner 
barn under 18 år. Av dessa familjer bor 268 000, eller drygt 24 procent, i Stock-

holms län. Andelen av rikets barnfamiljer som bor i Stockholms län har ökat 

med en halv procentenhet sedan 2011. År 2013 bodde 466 000 barn under 18 år i 
Stockholms län hemma med föräldrarna. 

 

2.1. Familjetyp och sammanboendeform 

De flesta barn lever med båda sina föräldrar och denna andel har dessutom 
ökat något på senare år. År 2013 levde 74 procent av barnen i Stockholms län 

med båda sina föräldrar. Motsvarande andel år 2007 var 72 procent. Andelen 

barn som bor med båda sina föräldrar är något lägre i Stockholms län jämfört 
med riket totalt där denna andel uppgick till 75 procent år 2013. 

 
Diagram 2.1. Barn 0–17 år i olika familjetyper i Stockholms län år 2013  
Andel  

 
Källa: SCB, Barn- och familjestatistik 
 
En överskattning av andelen barn med ensamstående förälder 

Statistiken som används i denna rapport ger en god uppskattning av andelen barn som bor med 
båda sina ursprungliga föräldrar. Men vi får en viss överskattning av andelen barn med 
ensamstående förälder och motsvarande underskattning av barn med styvföräldrar. En 
styvförälder kan endast identifieras genom registret om hon eller han är gift med den förälder 
barnet bor med eller om det även finns gemensamma barn i familjen. Familjer där de vuxna är 
sambor utan gemensamma barn klassas istället som en familj med en ensamstående förälder. 
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mor 17 %
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styvförälder 1 %
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Det är vanligare att yngre barn bor med båda sina föräldrar än att äldre barn 

gör det. Av 1-åringarna i Stockholms län bor 87 procent med båda sina 
föräldrar medan 55 procent av 17-åringarna gör det.  

 
Diagram 2.2. Familjetyper för barn i olika åldrar i Stockholms län, år 2013. Andel  

 Ålder 
Källa: SCB, Barn- och familjestatistik 
 

De flesta barn med separerade föräldrar bor med sin mamma och en eventu-

ell styvförälder. Av de 119 000 barn i länet som år 2013 inte bodde med båda 
sina föräldrar bodde nästan åtta av tio med sin mamma. Ju äldre barnen är 

desto vanligare är det att barn med separerade föräldrar bor med sin pappa. 

Bland de yngsta barnen bor ungefär vart tionde barn med separerade föräldrar 
hos sin pappa, jämfört med mer än vart femte av de äldsta barnen.  

 
Tabell 2.1. Familjetyper för barn i olika åldrar i Stockholms län, år 2013. Andel 

 
Lever med 

båda 
sina föräldrar 

Lever med mor  Lever med far Flyttat 
Hemifrån 

 

Summa 

 

Ensam-
stående 

Mor och 
styvförälder 

 Ensam-
stående 

Far och 
styvförälder 

 1 år 87 10 0  1 0 0 100 
2–3 år 86 11 1  2 0 0 100 
4–5 år 82 14 1  3 0 0 100 
6 år 79 15 2  4 0 0 100 
7–9 år 75 16 3  4 1 0 100 
10–12 år 69 20 4  5 1 0 100 
13–15 år 62 23 6  6 2 0 100 
16–17 år 56 25 7  7 2 1 100 

0–17 år 74 17 3  4 1 0 100 

Källa: SCB, Barn- och familjestatistik 
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Andelen barn som bor med båda föräldrarna har ökat i en majoritet av länets 

kommuner sedan mitten av 2000-talet, men jämfört med år 2011 är andelen 
barn som bor med båda sina föräldrar oförändrad i drygt hälften av kommu-

nerna. I övriga kommuner har andelen ökat eller i vissa fall minskat med någon 

procentenhet. Andelen barn som bor med båda sina föräldrar är lägst i Sundby-
berg och Nynäshamn, 69 procent. Liksom tidigare år är det i Danderyd och 

Täby som andelen barn som bor med båda sina föräldrar är högst, 84 respektive 

83 procent. Att andelen barn som bor med båda sina föräldrar varierar så kraf-
tigt beror dels på att separationsfrekvensen skiljer sig åt mellan kommunerna 

men också på att bostadsbeståndet ser olika ut i kommunerna1. Vid en separat-

ion är det vanligt att barnet flyttar från villa till lägenhet. 
 

Tabell 2.2. Familjetyper för barn 0–17 år. Riket, Stockholms län samt Stockholms läns kommuner år 
2013. Andel 

 
Lever med 
båda sina 

föräldrar 

Lever med mor  Lever med far Flyttat 
hemifrån 

 

Summa 
 
 

 

Ensam-
stående 

Mor och 
styvförälder 

 Ensam-
stående 

Far och 
styvförälder 

Riket 75 16 3  4 1 0 100 
Stockholms län 74 17 3  4 1 0 100 

Botkyrka 73 18 4  4 1 0 100 
Danderyd 84 9 2  4 1 0 100 
Ekerö 81 11 2  4 1 0 100 
Haninge 72 18 4  5 1 0 100 
Huddinge 76 15 3  4 1 0 100 

Järfälla 75 16 3  4 1 0 100 
Lidingö 80 13 2  4 1 0 100 
Nacka 79 13 2  4 1 0 100 
Norrtälje 70 18 5  4 1 0 100 
Nykvarn 76 14 3  5 1 0 100 

Nynäshamn 69 19 5  5 1 0 100 
Salem 76 15 4  4 1 0 100 
Sigtuna 71 19 4  4 1 0 100 
Sollentuna 78 14 3  4 1 0 100 
Solna 75 17 2  5 1 0 100 

Stockholm 72 20 3  4 1 0 100 
Sundbyberg 69 22 3  4 1 0 100 
Södertälje 75 17 3  4 1 0 100 
Tyresö 74 16 4  4 1 0 100 
Täby 83 11 2  4 1 0 100 

Upplands-Bro 73 17 4  4 1 0 100 
Upplands Väsby 73 17 4  4 1 0 100 
Vallentuna 78 12 3  5 1 0 100 
Vaxholm 80 12 3  4 1 0 100 
Värmdö 77 13 3  4 1 0 100 

Österåker 79 13 3  5 1 0 100 

Källa: SCB, Barn- och familjestatistik 
  

                                                 
1 Läs mer om separationer mellan föräldrar och boende i kapitel 3. 
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2.2. Växelvis boende  

Bland barn som inte bor med båda sina föräldrar är det vanligast att bo med 

sin mamma. Det har dock blivit allt vanligare att barnen efter en separation bor 
växelvis halva tiden hos vardera föräldern. Registerbaserad statistik visar en-

bart var personer är folkbokförda, och för barn som har föräldrar som inte bor 

tillsammans är det vanligt att vara folkbokförd hos den ena föräldern men bo 
en del av tiden hos den andra föräldern. För att kunna beskriva hur barnen de-

lar sin tid mellan föräldrarna krävs undersökningar där familjerna berättar hur 

barnen delar sin tid mellan föräldrarna. 
 Omkring 1 procent av barn med särlevande föräldrar bodde växelvis hos sin 

mamma och sin pappa i mitten av 1980-talet. Uppgifter från 2012/2013 visar att 

ungefär en tredjedel av barnen vars föräldrar inte lever ihop bor växelvis hos 
sin mamma och sin pappa. Växelvis boende är vanligast bland barn som är 7–9 

år, där nära hälften av barnen bor halva tiden hos båda sina föräldrar. Växelvis 

boende är vanligare om föräldrarna är födda i Sverige och om båda föräldrarna 
har hög utbildningsnivå och höga inkomster. Sambanden mellan socioekono-

miska faktorer och boende tycks vara starkare för män. Att män har hög in-

komst och hög utbildning har större betydelse för växelvis boende än att kvin-
nor har det. Det är mindre vanligt med växelvis boende om föräldrarna var 

unga då de fick sitt första barn.  

Växelvis boende är vanligare bland barn vars föräldrar har separerat under 
de senaste åren. Bland de barn vars föräldrar separerat under de senaste två 

åren bor hälften av barnen lika mycket hos sin mamma och sin pappa. Det kan 

tyda på att växelvis boende är vanligare idag än tidigare, men det kan också 
tyda på att växelvis boende är vanligt direkt efter en separation men att barn 

med tiden bor mer eller bara hos sin ena förälder.2  

Växelvis boende kan ha både för- och nackdelar för barnet. Fördelar som 
brukar nämnas är att båda föräldrarna är engagerade i barnet, och att barnet 

har möjlighet till starka band med båda föräldrarna och att båda föräldrarnas 

resurser blir tillgängliga för barnet. Nackdelar kan vara att det är svårt att bo i 
två olika hem, eftersom det innebär förflyttningar mellan två olika platser och 

kanske även två olika slags föräldraskap med olika regler och vanor. Detta 

skulle kunna leda till exempelvis stress hos barnet. 3  
En svensk studie som bygger på data från åren 2001–2003 visar dock att barn 

som efter en separation bor halva tiden hos respektive förälder känner sig 

mindre stressade än barn som efter en separation bor enbart hos sin ena föräl-
der. Resultaten gäller även om man tar hänsyn till olika egenskaper hos barn 

och föräldrar, som exempelvis föräldrarnas inkomstnivå, hur väl föräldrarna 

kommer överens samt barnets ålder, kön och relation till föräldrarna. Det finns 
inga tydliga resultat för barn som bor mest hos en förälder och lite hos sin 

andra förälder. Den regelbundna kontakten med båda föräldrarna verkar alltså 

vara bra, trots de svårigheter som kan finnas med växelvis boende.  
 

                                                 
2 SCB (2014). Olika familjer lever på olika sätt – om barns boende och försörjning efter en separation. Demografiska 

rapporter 2014:1 
3 Turunen (2015). Shared Physical Custody and Children’s Experience of Stress. Families and Societies Working 

Paper Series 2015:24 
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2.3. Syskon 

De flesta barn växer upp med åtminstone ett syskon. Barn i Stockholms län 

har något färre syskon än barn i riket som helhet. År 2013 hade ett barn i Stock-
holms län i genomsnitt 1,21 syskon medan barn i riket i genomsnitt hade 1,27 

syskon. Här räknar vi de helsyskon, halvsyskon och styvsyskon som barnen bor 

tillsammans med. Barnen kan också ha syskon som de inte bor med. 
Hur vanligt det är med syskon, och hur många syskon barn bor tillsammans 

med, varierar med barnets ålder. Bland de yngsta barnen är mer än 40 procent 

det enda barnet i familjen. Vid 2 års ålder har andelen barn utan hemmaboende 
syskon minskat till drygt 30 procent och andelen minskar ytterligare till 12 pro-

cent i åldrarna 7–10 år. I de åldrar där flest bor med syskon är det inte ovanligt 

att barn får ytterligare småsyskon och de äldre syskonen bor oftast fortfarande 
kvar hemma. Bland länets 10-åringar bodde 50 procent med ett syskon, 28 pro-

cent tillsammans med två syskon och 10 procent med tre eller fler syskon år 

2013.  
 

Diagram 2.3. Barn 0–17 år efter antal hemmaboende syskon4 0–21 år i Stockholms län, år 2013  
Andel 

 
 Ålder 
Källa: SCB, Barn- och familjestatistik 

 

Danderyd är den kommun i Stockholms län där barn har flest syskon, 1,42 

syskon i genomsnitt. Att genomsnittet är högt i Danderyd beror främst på att 
endast en liten andel barn inte har några syskon alls och att relativt många barn 

har två syskon. 34 procent av barnen i Danderyd har två hemmaboende syskon. 

Andelen barn i Danderyd med tre eller fler syskon skiljer sig inte särskilt myck-
et från barn i länet eller riket som helhet. Även i Södertälje och Botkyrka är det 

genomsnittliga antalet syskon högt. I dessa kommuner beror det höga snittet 

främst på att en större andel har tre eller fler syskon. I Solna och Sundbyberg är 
det genomsnittliga antalet syskon lägst. I dessa två kommuner har ungefär 30 

procent av barnen inga hemmaboende syskon.  

 

                                                 
4 Både helsyskon, halvsyskon och styvsyskon. 
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Tabell 2.3. Kommuner i Stockholms län med högst respektive lägst genomsnittligt antal syskon år 
2013. Medelantal hemmaboende syskon samt procentuell fördelning av antal syskon 

Kommuner där barn 
bor med flest syskon 

Medelantal 
syskon 

Andel barn med 
   0 syskon 1 syskon 2 syskon 3 eller fler syskon Summa 

Danderyd 1.42 11 47 34 9 100 
Södertälje 1.37 19 43 26 13 100 
Botkyrka 1.35 19 44 25 12 100 
Upplands-Bro 1.33 18 49 23 11 100 

 
Kommuner där barn 
bor med lägst antal 
syskon 

Medelantal 
syskon 

Andel barn med 
   0 syskon 1 syskon 2 syskon 3 eller fler syskon Summa 

Solna 0.92 31 51 15 4 100 
Sundbyberg 1.05 27 50 17 6 100 
Upplands Väsby 1.16 21 51 21 7 100 
Stockholm 1.17 25 48 19 8 100 

Källa: SCB, Barn- och familjestatistik 
Siffror för samtliga kommuner finns i tabellbilagan, tabell 2. 
 

Barnens syskon kan vara helsyskon, halvsyskon eller styvsyskon. Det vanlig-

aste är att barnen endast har helsyskon. Det gäller 72 procent av barnen i länet. 
Fyra procent av barnen bor endast med halvsyskon och tre procent bor med 

både helsyskon och halvsyskon. Runt en procent av barnen bor tillsammans 

med minst ett styvsyskon.  
 

Tabell 2.4. Barn 0–17 år efter typ av syskon i Stockholms län och riket år 2013. Andel 

Typ av syskon Stockholms län Riket 

Endast helsyskon 72 71 

Inga syskon 20 19 

Endast halvsyskon 4 4 

Både helsyskon och halvsyskon 3 4 

Styvsyskon samt andra syskon 1 1 

Summa 100 100 

Källa: SCB, Barn- och familjestatistik 
 
Andel barn som bor med styvsyskon underskattas något. I den statistik som används är möjligheterna att 
identifiera sambor begränsade. Om mamman eller pappan är sambo med någon annan än barnets biolo-
giska föräldrar finns information om detta endast i de fall paret har gemensamma barn.  
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3. Föräldraseparationer 

I länet var drygt 12 000 barn med om en separation under 2013. Det motsva-
rar 3,4 procent av barnen med sammanboende föräldrar i början av året. Ande-

len barn som upplevt att föräldrarna separerat var densamma i riket och totalt i 

riket var cirka 52 000 barn med om att deras föräldrar separerade. Under 2000-
talet har det varit något vanligare att barn i Stockholms län varit med om att 

deras föräldrar separerar jämfört med barn i riket som helhet, men sedan 2011 

har andelen legat på rikets nivå.  
Med separation menas här en isärflyttning mellan barnets föräldrar eller mel-

lan andra vuxna som är i föräldrars ställe och som barnen bor tillsammans med. 

Oftast rör det sig om en separation mellan barnets biologiska föräldrar, men det 
kan även handla om en separation mellan exempelvis mamma och styvpappa. 

Under 2000-talet har andelen barn som varit med om en separation i länet 

omväxlande ökat och minskat. Genomsnittet för hela perioden är 3,5 procent, 
det vill säga nära nivån för 2013.  

 
Diagram 3.1. Andel barn 0–17 år i riket och i Stockholms län som upplevt en separation under året. 
År 2000–2013 
Procent 

 
 År 
Källa: SCB, Barn- och familjestatistik 
 

Andelen barn som är med om en separation var i stort sett densamma år 2013 

som år 2000, men det har skett en förändring i vilka åldrar flest barn upplever 
en separation. I diagram 3.2 visas andelen barn som är med om en separation 

uppdelat efter ålder för dessa två år. År 2000 var separationsfrekvenserna högst 

i åldrarna 1–4 år medan en lägre andel barn i tonåren var med om att deras för-
äldrar separerade. År 2013 var andelen separationer på ungefär samma nivå för 

de flesta åldrar. Denna förändring gäller även riket som helhet. 

 

0

1

2

3

4

5

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Stockholms län

Riket



Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2013/2014 

17 

Diagram 3.2. Andel barn 0–17 år i Stockholms län som upplevt en separation under året efter bar-
nets ålder. År 2000 och 2013 
Procent 
 År 2000 År 2013 

 
 Ålder 
Källa: SCB, Barn- och familjestatistik 
 

Barn som är födda utomlands eller har utrikes födda föräldrar är oftare med 
om att föräldrarna separerar än barn som är födda i Sverige med sverigefödda 

föräldrar. Av barnen boende i länet som är födda i Sverige med båda föräldrar 

födda i Sverige var knappt 3 procent med om en separation under 2013. Detta 
kan jämföras med barn födda i Sverige med båda föräldrar födda utomlands 

där andelen var 4,5 procent. Barn födda utomlands med föräldrar som är födda 

i Sverige är ett undantag. Dessa barn är en liten grupp, omkring 1 procent av 
samtliga barn, och utgörs till stor del av utrikes adopterade. Det är i denna 

grupp separationsfrekvensen är lägst, 2,1 procent i Stockholms län år 2013.  

Föräldrarnas utbildningsnivå har också betydelse när det gäller separationer. 
För de med en mamma eller pappa med högst förgymnasial utbildning var an-

delen separationer mer än dubbelt så hög som för de med en förälder med ef-

tergymnasial utbildningsnivå.  
 

Tabell 3.1. Andel barn 0–17 år i Stockholms län som upplevt en separation under året efter barnets 
och föräldrarnas födelseland samt efter föräldrarnas utbildningsnivå. År 2013 

    Stockholms län Riket 

Barn födda i Sverige 3,4 3,4 

 
med båda föräldrarna födda i Sverige 2,9 3,1 

 
med båda föräldrarna födda utomlands 4,5 4,2 

 
med en förälder född utomlands 3,9 4,1 

Barn födda utomlands 4,2 3,9 

 
med båda föräldrarna födda i Sverige 2,1 1,8 

 
med en eller båda föräldrarna födda utomlands 4,5 4,2 

Mammans utbildningsnivå 
  

 
förgymnasial 5,9 6,1 

 
gymnasial 4,0 3,9 

 
eftergymnasial 2,7 2,6 

Pappans utbildningsnivå 
  

 
förgymnasial 5,1 5,1 

 
gymnasial 4,0 3,7 

  eftergymnasial 2,5 2,4 

Källa: SCB, Barn- och familjestatistik 
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Andelen barn som upplever en separation varierar mellan olika kommuner i 

länet och skillnaderna hänger samman med bland annat olika socioekonomiska 
förhållanden i kommunerna. Danderyd, Lidingö och Vaxholm hade lägst andel 

separationer i länet år 2013. I Danderyd var drygt 2 procent av barnen med om 

att deras föräldrar separerade. I Nynäshamn, Sundbyberg och Norrtälje, där 
separationsfrekvensen var som högst, låg andelen omkring 4,5 procent. 

 
Tabell 3.2. Antal och andel barn 0–17 år i riket, Stockholms län samt Stockholms läns kommuner 
som upplevt en separation efter boendekommun. År 2013 

 
Antal barn vars föräldrar separerat Andel barn vars föräldrar separerat 

Stockholms län 12 300 3,4 
Riket 51 967 3,4 

Botkyrka 681 4,2 
Danderyd 154 2,1 
Ekerö 170 2,9 
Haninge 566 4,1 
Huddinge 681 3,4 

Järfälla 433 3,5 
Lidingö 219 2,5 
Nacka 544 2,9 
Norrtälje 346 4,4 
Nykvarn 64 3,2 

Nynäshamn 192 4,7 
Salem 96 2,9 
Sigtuna 286 3,9 
Sollentuna 430 3,1 
Solna 284 3,1 

Stockholm 4 495 3,5 
Sundbyberg 262 4,6 
Södertälje 567 3,6 
Tyresö 273 3,2 
Täby 354 2,6 

Upplands Väsby 266 3,8 
Upplands-Bro 144 3,2 
Vallentuna 211 3,1 
Vaxholm 60 2,5 
Värmdö 284 3,4 

Österåker 238 2,9 

Källa: SCB, Barn- och familjestatistik 
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3.1. Separation någon gång under barndomen 

Vid 17 års ålder kan hela barndomens händelseförlopp sammanfattas. Ge-

nom att studera andelen barn som levt tillsammans med båda föräldrarna som 
0- eller 1-åringar men inte som 17-åringar beräknas hur stor andel som upplevt 

en separation under sin barndom5.  

En tredjedel av länets hemmaboende 17-åringar har upplevt en separation 
mellan föräldrarna under sin barndom. Andelen är ungefär densamma som i 

riket som helhet. Både i riket och i länet har andelen ökat mellan 1999 och 2013, 

i länet från 30 till 33 procent. Förändringen skedde dock under de första åren på 
2000-talet och andelen har varit relativt stabil sedan 2005.  

 
Tabell 3.3. Antal 17-åringar, antal 17-åringar vars föräldrar har separerat under barndomen samt 
andel som varit med om en separation under barndomen. Hemmaboende 17-åringar i Stockholms 
län och riket totalt som är födda i Sverige.  
Åren 1999, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 och 2013 

 Antal 17-åringar 

17-åringar vars föräldrar separerat under barndomen 

 
Antal Andel  

Stockholms län 
   1999 15 353 4 654 30 

 2003 17 465 5 525 32 
 2005 19 811 6 541 33 
 2007 22 540 7 592 34 
 2009 23 091 7 900 34 
 2011 22 011 7 351 33 
 2013 19 218 6 391 33 

Riket 
  

 
 1999 87 756 23 573 27 
 2003 97 309 28 646 29 
 2005 107 566 33 399 31 
 2007 118 743 38 027 32 
 2009 116 934 37 463 32 
 2011 107 410 34 271 32 
 2013 91 276 28 979 32 

Källa: SCB, Barn- och familjestatistik 
 

Sannolikheten för en föräldraseparation är högre i lägenhetsbeståndet än i 

småhusbeståndet. Av 17-åringarna i länet är det i Nykvarn där störst andel va-
rit med om att föräldrarna separerat under barndomen, 41 procent. Nynäs-

hamn, Sundbyberg och Stockholms stad är ytterligare exempel på kommuner 

med en hög andel separationer. I Danderyd är andelen lägst, 25 procent. Ande-
len 17-åringar vars föräldrar separerat under barndomen understiger 30 procent 

även i Ekerö, Botkyrka, Sollentuna och Täby. Flera av dessa kommuner är till 

stor del villakommuner och att andelen barn med separerade föräldrar är lägre i 
dessa kommuner kan till viss del förklaras av att många barn som bodde i dessa 

kommuner före separationen har flyttat till en annan kommun, eftersom det är 

vanligt att flytta från villa till lägenhet i samband med separationen.   

                                                 
5 Fler barn än så kan ha upplevt en separation under sin barndom. Föräldrar kan både ha flyttat ihop och 

separerat åren däremellan. 
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Tabell 3.4. Antal 17-åringar, antal 17-åringar vars föräldrar har separerat under barndomen samt 
andel som varit med om en separation under barndomen. Hemmaboende 17-åringar i Stockholms 
läns kommuner som är födda i Sverige. År 2013 

 Antal 17-åringar 

17-åringar vars föräldrar separerat under barndomen 

 
Antal Andel  

Stockholms län 19 218 6 391 33 

Botkyrka 827 240 29 
Danderyd 394 98 25 
Ekerö 306 85 28 
Haninge 796 258 32 
Huddinge 1 059 325 31 

Järfälla 705 211 30 
Lidingö 469 146 31 
Nacka 968 298 31 
Norrtälje 567 194 34 
Nykvarn 114 47 41 

Nynäshamn 282 108 38 
Salem 180 56 31 
Sigtuna 449 151 34 
Sollentuna 719 209 29 
Solna 408 144 35 

Stockholm 6 587 2 388 36 
Sundbyberg 281 104 37 
Södertälje 781 256 33 
Tyresö 536 178 33 
Täby 733 214 29 

Upplands Väsby 379 129 34 
Upplands-Bro 219 71 32 
Vallentuna 355 110 31 
Vaxholm 142 44 31 
Värmdö 489 164 34 

Österåker 473 163 34 

Källa: SCB, Barn- och familjestatistik 
 

3.2. Avstånd till frånlevande förälder 

Avståndet mellan de separerade föräldrarnas bostäder är en faktor som har 

betydelse för hur ofta barn med separerade föräldrar kan träffa den förälder de 

inte bor med. I Stockholms län har de flesta barn med separerade föräldrar båda 
föräldrarna boende i länet. För knappt hälften av barnen bor den andra föräl-

dern i samma kommun och för 27 procent av barnen bor den frånlevande föräl-

dern i en annan kommun i Stockholms län. För en relativt stor andel av barnen, 
18 procent, saknas uppgift om avstånd till barnets andra förälder. Dessa barn 

kan ha sin frånlevande förälder boende utomlands eller så är föräldern okänd. 

Detta gäller framförallt barn med någon förälder född utomlands. 
I Norrtälje, Stockholms stad, Södertälje och Österåker är det störst andel barn 

som har sin andra förälder boende i samma kommun. I dessa fyra kommuner 

är andelen över 50 procent. Bland barnen i Solna, Sundbyberg och Danderyd är 
andelen där båda föräldrarna bor i samma kommun lägst, drygt 30 procent. 

Dessa tre är de, till ytan, minsta kommunerna i länet, och i dessa kommuner bor 

den andre föräldern ofta i Stockholms stad eller i en annan grannkommun.  
Täby, Ekerö och Värmdö är de kommuner där flest barn, 80 procent, har båda 

sina separerade föräldrar boende i länet. I Sigtuna är andelen lägst, 66 procent. 

För Sigtuna är närheten till Uppsala län en bidragande faktor till den låga ande-
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len. De barn som bor i kommuner som gränsar till Uppsala eller Södermanlands 

län har oftare en förälder boende i ett annat län. Sigtuna har också en hög andel 
barn med en förälder som bor utomlands eller en förälder för vilken uppgift 

saknas, vilket hänger samman med en relativt stor andel barn med utländsk 

bakgrund. 
 

Tabell 3.5. Andel barn efter den frånlevande förälderns bostadsort år 2013. 
Andel av alla barn 0–17 år som lever skilda från en av sina föräldrar 

 Båda föräldrar 
bor i samma 

kommun 

En förälder bor med barnet, den andra i: 
En förälder bor 

utomlands /  
Uppgift saknas Totalt 

 

Stockholms 
stad 

grann-
kommun 

annan 
kommun i 

länet 
annat 

län 

Stockholms län 49 9 10 8 7 18 100 

Botkyrka 39 15 12 5 6 23 100 
Danderyd 34 20 17 9 5 14 100 
Ekerö 47 22 3 11 7 11 100 
Haninge 43 14 11 6 8 17 100 
Huddinge 36 24 10 8 6 17 100 

Järfälla 42 17 5 11 7 17 100 
Lidingö 48 19 2 8 7 17 100 
Nacka 46 20 6 9 5 14 100 
Norrtälje 62 6 3 7 10 11 100 
Nykvarn 41 7 21 10 12 9 100 

Nynäshamn 50 9 11 8 9 12 100 
Salem 39 9 18 13 10 10 100 
Sigtuna 44 8 6 8 13 22 100 
Sollentuna 45 14 11 9 6 15 100 
Solna 31 25 7 13 6 18 100 

Stockholm 56 0 11 7 6 20 100 
Sundbyberg 31 25 8 10 6 21 100 
Södertälje 53 6 6 6 10 18 100 
Tyresö 43 20 11 7 7 12 100 
Täby 47 12 15 10 4 11 100 

Upplands Väsby 45 8 12 9 9 17 100 
Upplands-Bro 39 11 9 10 14 16 100 
Vallentuna 42 10 18 10 9 11 100 
Vaxholm 45 15 9 7 6 18 100 
Värmdö 49 15 10 7 7 11 100 

Österåker 51 10 10 10 7 11 100 

Källa: SCB, Barn- och familjestatistik 
Barn med en avliden förälder ingår inte i tabellen. 
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4. Ekonomin i barnfamiljerna 

Barns ekonomiska standard beror till stor del på föräldrarnas inkomster men 
också på olika bidrag och ersättningar. Antalet förvärvsarbetande i familjen har 

stor påverkan på familjens ekonomi, men ekonomin påverkas också av exem-

pelvis hur många som skall försörjas. För att få en rättvisande bild av familjeek-
onomin är det därför viktigt att räkna med samtliga familjemedlemmar som 

bidrar både på inkomst- och utgiftssidan.  

Det finns flera olika mått att mäta de ekonomiska förutsättningarna i en fa-
milj med. I detta kapitel redovisas disponibel inkomst per konsumtionsenhet, 

andel barn i familjer med mindre än 60 procent, med 60–200 procent och med 

mer än 200 procent av medianinkomsten, andel barn i familjer med låg in-
komststandard, barn fördelade efter familjens köpkraft samt familjestödets an-

del av den disponibla inkomsten. Begreppen beskrivs närmare i bilaga 1, Be-

greppsförklaringar. 
 

4.1. Disponibel inkomst 

Inkomsterna är i genomsnitt högre i familjer i Stockholms län än i riket som 

helhet. Medianen av familjens disponibla inkomst per konsumtionsenhet var 
226 000 kronor för barn 0–17 år i Stockholms län jämfört med cirka 200 000 kro-

nor för barn i riket. Medianinkomsten har också ökat något snabbare i Stock-

holms län än i riket som helhet under 2000-talet. 
Inkomsterna har ökat i alla kommuner i Stockholms län mellan 2011 och 

2013, men det är stora skillnader i inkomstnivå mellan kommunerna. I Dande-

ryd är medianinkomsten per konsumtionsenhet knappt 380 000 kronor. I ytter-
ligare två kommuner var medianinkomsten över 300 000 kronor per konsumt-

ionsenhet år 2013, Lidingö med cirka 315 000 kronor och Täby med 304 000 

kronor. Botkyrka har länge varit den kommun som har lägst medianinkomst, 
men 2013 var medianinkomsten något lägre i Södertälje. Medianinkomsten per 

konsumtionsenhet var omkring 168 000 kronor för barn i Södertälje och 172 000 

kronor för barn i Botkyrka. 
Inom Stockholms stad skiljer sig inkomsterna åt mellan olika SDN/SDO. På 

Östermalm var medianen av den disponibla inkomsten 312 500 kronor. Även 

på Norrmalm, på Kungsholmen och i Bromma var medianinkomsten nära eller 
något över 300 000 kronor. I Rinkeby-Kista var inkomsten lägst bland 

SDN/SDO i Stockholms stad, omkring 125 000 kronor. Även i Skärholmen och 

Spånga-Tensta var inkomsten låg. Skillnader i inkomstnivå mellan kommuner 
och SDN/SDO kan bland annat förklaras av olika bostadsbestånd och andel 

utrikes födda med kort tid i Sverige. Familjer med högre inkomster tenderar att 

oftare bo i småhus eller bostadsrätter medan familjer med lägre inkomst oftare 
återfinns i hyresrätter. Utrikes födda som varit i Sverige under en kortare tid 

har ofta inte hunnit etablera sig på arbetsmarknaden och har därför lägre in-

komster. 
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Tabell 4.1. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet för barn 0–17 år i familjer i riket, Stockholms 
län samt Stockholms läns kommuner år 2013, 2011, 2009, 2007, 2005, 2002 och 1999.  
Medianinkomst i kronor 

  Disponibel inkomst per konsumtionsenhet 

  2013 2011 2009 2007 2005 2002 1999 

Riket  199 700 191 400 177 600 165 700 143 800 133 000 110 400 
Stockholms län 226 200 213 900 197 600 181 100 154 800 145 600 119 500 

Botkyrka 171 800 162 600 149 300 140 200 122 200 115 800 96 700 
Danderyd 379 400 365 600 331 800 299 400 239 100 227 700 195 800 
Ekerö 254 900 244 300 222 500 203 100 171 700 159 700 131 400 
Haninge 198 300 188 800 174 900 162 800 141 600 134 900 108 500 
Huddinge 220 300 209 200 192 400 176 000 151 800 142 800 116 700 

Järfälla 215 200 208 600 197 100 182 400 157 500 148 400 122 700 
Lidingö 314 700 296 700 268 900 246 600 201 200 187 800 162 800 
Nacka 274 400 259 000 236 800 215 400 179 900 166 400 135 800 
Norrtälje 198 300 189 000 172 900 160 300 140 700 132 900 109 100 
Nykvarn 236 200 223 700 204 800 189 000 162 500 154 800 126 600 

Nynäshamn 199 200 193 400 179 100 167 100 146 200 136 700 113 900 
Salem 224 600 214 800 199 500 181 600 154 200 146 500 118 400 
Sigtuna 194 600 186 800 178 200 167 500 145 100 138 100 115 100 
Sollentuna 271 100 256 600 239 800 218 200 183 700 172 300 139 900 
Solna 234 700 218 500 201 300 182 900 155 800 142 600 115 800 

Stockholm 223 400 208 800 191 500 175 600 149 700 141 100 116 000 
Sundbyberg 205 400 192 000 175 600 160 700 139 000 132 800 112 100 
Södertälje 168 000 162 800 152 700 149 200 132 100 125 700 106 200 
Tyresö 239 600 227 300 209 400 188 800 160 200 148 000 121 700 
Täby 304 300 289 100 268 800 242 000 203 300 193 500 162 700 

Upplands Väsby 212 700 204 600 190 600 173 300 149 700 143 400 117 800 
Upplands-Bro 203 200 195 800 180 500 167 500 146 000 140 700 115 800 
Vallentuna 243 000 229 200 212 100 191 600 164 400 154 100 124 200 
Vaxholm 274 300 255 700 231 300 209 800 172 700 160 500 126 100 
Värmdö 243 700 230 400 210 300 191 200 160 500 149 800 123 300 

Österåker 240 800 226 900 210 700 190 800 163 400 152 600 124 500 

Källa: SCB, Inkomst- och taxeringsregistret (IoT) 

 
Tabell 4.2. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet för barn 0–17 år i familjer i Stockholms stads 
stadsdelsnämnder år 2013. Medianinkomst i kronor 

SDN/SDO Disponibel inkomst per 
konsumtionsenhet 

Bromma 292 400 
Enskede-Årsta-Vantör 196 500 
Farsta 194 700 
Hägersten-Liljeholmen 234 500 
Hässelby-Vällingby 201 800 

Kungsholmen 293 500 
Norrmalm 303 000 
Rinkeby-Kista 124 700 
Skarpnäck 203 000 
Skärholmen 141 600 

Spånga-Tensta 161 700 
Södermalm 259 900 
Älvsjö 272 400 
Östermalm 312 500 

Källa: SCB, Inkomst- och taxeringsregistret (IoT).  
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4.2. Ekonomiskt utsatta grupper 

Disponibel inkomst per konsumtionsenhet visar vilka ekonomiska förutsätt-

ningar ett genomsnittligt barn lever under. Bakom medianen av den disponibla 
inkomsten döljer sig barn i familjer med såväl låga som höga inkomster. Ett sätt 

att fånga upp barn som i förhållande till andra barn har sämre ekonomiska för-

utsättningar är att studera andelen barn som lever i hushåll med en disponibel 
inkomst per konsumtionsenhet som är mindre än 60 procent av medianinkoms-

ten för hela befolkningen. Som en jämförelse redovisas också andelen barn i 

familjer med mer än 200 procent av medianinkomsten. 
Ungefär 19 procent av barnen i riket levde i familjer med mindre än 60 pro-

cent av medianinkomsten år 2013. I Stockholms län var andelen lägre, 17 pro-

cent. Få barn lever i familjer med mer än 200 procent av medianinkomsten, men 
det är betydligt vanligare i Stockholms län, 8 procent, än i riket, 3 procent.  

Barnen i Stockholms läns kommuner lever under skilda ekonomiska förut-

sättningar och andelen barn i familjer med låg respektive hög inkomst varierar 
kraftigt mellan kommunerna. I Södertälje var andelen barn i familjer med 

mindre än 60 procent av medianinkomsten 31 procent medan motsvarande 

andel var 5 procent i Danderyd och Täby. Danderyd var också den kommun 
där störst andel av barnen hade mycket goda ekonomiska förutsättningar, här 

levde 38 procent av barnen i familjer med mer än 200 procent av medianin-

komsten. I Södertälje, Botkyrka och Nynäshamn levde endast 1 procent av bar-
nen i familjer med mer än 200 procent av medianinkomsten. Nykvarn och Val-

lentuna är exempel på kommuner där både andelen barn i familjer med mindre 

än 60 procent av medianinkomsten och med mer än 200 procent av medianen är 
relativt låg.  

En jämförelse med år 2007 visar på en något ökad inkomstspridning. Både i 

riket, i Stockholms län som helhet och i de flesta av kommunerna i länet har 
andelen barn i familjer med 60–200 procent av medianinkomsten minskat. Sö-

dertälje, Sigtuna och Järfälla hör till de kommuner där förändringen varit störst. 

I alla dessa tre kommuner har andelen barn i familjer med mindre än 60 procent 
av medianinkomsten ökat med omkring 5 procentenheter medan andelen mel-

lan 60 och 200 procent har minskat i motsvarande omfattning. En förklaring till 

förändringen är att dessa kommuner har haft en relativt hög inflyttning av utri-
kes födda som bott en kortare tid i Sverige, en grupp som ofta inte hunnit eta-

blera sig på arbetsmarknaden och därför har en lägre inkomstnivå. Sundbyberg 

är ett exempel på en kommun där både andelen med låg och med hög inkomst 
har ökat. Lidingö, Danderyd och Vaxholm är de kommuner där andelen barn i 

familjer med inkomster över 200 procent av medianinkomsten ökat mest. Här 

rör det sig om förändringar på 2–3 procentenheter. 
Stockholms stad ligger ungefär i nivå med länet som helhet när det gäller 

fördelningen efter mindre än 60 procent, 60–200 procent och mer än 200 procent 

av medianinkomsten, men det är stora skillnader mellan SDO inom Stockholms 
stad. I Rinkeby-Kista lever mer än hälften av barnen i familjer med mindre än 

60 procent av medianinkomsten medan andelen är 8 procent i Bromma. Öster-

malm är den stadsdel där andelen barn i familjer med mer än 200 procent av 
medianinkomsten är högst, 26 procent. Även Bromma och Norrmalm har en 

hög andel barn med mycket goda ekonomiska förutsättningar, omkring 20 pro-

cent. I Rinkeby-Kista och Skärholmen är andelen mindre än en halv procent. 
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Tabell 4.3. Andel barn som lever i familjer med mindre än 60 procent av medianinkomsten, med 60–
200 procent av medianinkomsten samt med mer än 200 procent av medianinkomsten.  
Riket, Stockholms län samt Stockholms läns kommuner år 2013 

 Mindre än 60 % av 
medianinkomsten 

60–200% av 
medianinkomsten 

Mer än 200 % av 
medianinkomsten Totalt 

Riket 19 77 3 100 
Stockholms län 17 75 8 100 

Botkyrka 30 69 1 100 
Danderyd 5 56 38 100 
Ekerö 7 84 9 100 
Haninge 18 80 2 100 
Huddinge 18 78 4 100 

Järfälla 17 80 3 100 
Lidingö 9 65 27 100 
Nacka 10 74 15 100 
Norrtälje 17 82 2 100 
Nykvarn 6 91 3 100 

Nynäshamn 18 81 1 100 
Salem 12 84 4 100 
Sigtuna 22 75 3 100 
Sollentuna 11 75 14 100 
Solna 13 82 6 100 

Stockholm 19 71 9 100 
Sundbyberg 21 74 5 100 
Södertälje 31 68 1 100 
Tyresö 10 84 6 100 
Täby 5 77 17 100 

Upplands Väsby 16 80 3 100 
Upplands-Bro 17 81 2 100 
Vallentuna 7 89 4 100 
Vaxholm 7 81 12 100 
Värmdö 9 85 6 100 

Österåker 9 85 6 100 

Källa: SCB, Inkomst- och taxeringsregistret (IoT). 
I tabellbilagan redovisas motsvarande tabell gällande år 2007. 

 
Tabell 4.4. Andel barn som lever i hushåll med mindre än 60 procent av medianinkomsten, med 60–
200 procent av medianinkomsten samt med mer än 200 procent av medianinkomsten.  
Stockholms stads stadsdelsnämnder år 2013 

SDN/SDO Mindre än 60 % av 
medianinkomsten 

60–200% av 
medianinkomsten 

Mer än 200 % av 
medianinkomsten Totalt 

Bromma 8 70 21 100 
Enskede-Årsta-Vantör 24 71 4 100 
Farsta 23 75 2 100 
Hägersten-Liljeholmen 13 82 6 100 
Hässelby-Vällingby 23 73 4 100 

Kungsholmen 9 75 16 100 
Norrmalm 10 70 20 100 
Rinkeby-Kista 54 46 0 100 
Skarpnäck 21 75 3 100 
Skärholmen 42 58 0 100 

Spånga-Tensta 38 57 5 100 
Södermalm 10 80 9 100 
Älvsjö 9 82 9 100 
Östermalm 12 62 26 100 

Källa: SCB, Inkomst- och taxeringsregistret (IoT).  
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Inkomststandard 

Andelen barn i hushåll med mindre än 60 procent av medianinkomsten är ett 
relativt mått på ekonomisk utsatthet då barnets levnadsvillkor sätts i relation 

till medianinkomsten för hela befolkningen. Inkomststandard är ett absolut 

mått på ekonomisk utsatthet som inte påverkas av den ekonomiska standarden 
hos den övriga befolkningen. Låg inkomststandard har ett hushåll där inkoms-

terna inte räcker till att betala för boende och de nödvändigaste levnadsom-

kostnaderna. En inkomststandard på 1,0 innebär att man har precis vad som 
behövs för att klara lägsta rimliga levnadsstandard. Låg inkomststandard innebär 

en inkomststandard under 1,0. 

Ungefär 7 procent av barnen i Stockholms län levde i familjer med en låg in-
komststandard år 2013. Andelen är i nivå med riket som helhet. I Skåne län är 

andelen barn med låg inkomststandard högst, 11 procent, medan barnen i Hal-

lands län i lägst utsträckning lever i familjer med låg inkomststandard, 4 pro-
cent. En förklaring till den höga andelen barn med låg inkomststandard i Skåne 

län är att inkomsten för de föräldrar som är sysselsatta i ett annat land, i Skånes 

fall i Danmark, inte registreras i den svenska inkomststatistiken. 
 

Tabell 4.5. Andel barn 0–17 år som tillhör familjer med låg inkomststandard efter län. År 2013 

 
Andel   

 
Andel 

Skåne län 11  Blekinge län 7 
Södermanlands län 9  Stockholms län 7 
Örebro län 9  Kalmar län 6 
Värmlands län 9  Västernorrlands län 6 
Västmanlands län 8  Gotlands län 6 
Gävleborgs län 8  Jönköpings län 5 
Kronobergs län 8  Uppsala län 5 
Västra Götalands län 8  Norrbottens län 5 
Dalarnas län 8  Västerbottens län 5 
Östergötlands län 7  Hallands län 4 
Jämtlands län 7   Riket 7 

Källa: SCB, Inkomst- och taxeringsregistret (IoT). 
 

Andelen barn som lever i familjer med låg inkomststandard skiljer sig åt mel-
lan barn med ensamstående respektive sammanboende föräldrar och mellan 

barn med utländsk respektive svensk bakgrund. Barn med en ensamstående 

utrikes född förälder är den grupp barn där högst andel är ekonomiskt utsatta. 
Mer än vart fjärde barn med en utrikes född ensamstående mamma och en nå-

got lägre andel av barnen med en utrikes född ensamstående pappa har låg 

ekonomisk standard. Bland barn med sammanboende föräldrar som båda är 
födda i Sverige är andelen barn med låg inkomststandard runt 1 procent.  

Om föräldrarna arbetar eller inte är en faktor som har starkt samband med de 

ekonomiska förutsättningarna. Barn vars föräldrar saknar arbete löper störst 
risk att drabbas av ekonomisk utsatthet. Detta är också en del i förklaringen till 

att barn med utländsk bakgrund oftare lever i familjer med låg inkomststan-

dard. Bland dessa finns de vars föräldrar enbart bott i Sverige en kortare tid och 
därmed inte hunnit etablera sig på arbetsmarknaden. 
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Diagram 4.1. Andel barn 0–17 år som tillhör familjer med låg inkomststandard i Stockholms län efter 
typ av familj, år 2013 

 Andel 
Källa: SCB, Inkomst- och taxeringsregistret (IoT). 

 
Andelen barn i familjer med låg inkomststandard varierar mellan kommu-

nerna, från 2 procent i Täby och Nykvarn till 13 procent i Botkyrka. Även i Sö-

dertälje är andelen barn i familjer med låg inkomststandard hög, 11 procent. I 
de flesta kommuner är andelen barn i familjer med låg inkomststandard den-

samma eller lägre jämfört med 2011. Botkyrka är en av få kommuner där ande-

len har ökat mellan 2011 och 2013. Andelen är dock lägre 2013 än under första 
delen av 2000-talet.  
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Tabell 4.6. Andel barn 0–17 år som tillhör familjer med låg inkomststandard i riket, Stockholms län 
och Stockholms läns kommuner, år 2013, 2011, 2009, 2007, 2005, 2002 och 1999 

 
Andel barn i familjer med låg inkomststandard 

 
2013 2011 2009 2007 2005 2002 1999 

Riket 7 7 8 6 7 8 11 
Stockholms län 7 7 8 6 8 9 11 

Botkyrka 13 11 13 12 16 17 23 
Danderyd 3 3 3 3 5 6 6 
Ekerö 3 3 3 2 3 4 5 
Haninge 6 7 8 7 8 8 12 
Huddinge 7 8 9 7 8 8 11 

Järfälla 6 5 6 4 6 6 8 
Lidingö 4 5 5 4 5 6 6 
Nacka 4 4 5 4 6 6 8 
Norrtälje 5 6 7 5 6 6 10 
Nykvarn 2 3 3 2 4 3 4 

Nynäshamn 7 6 7 5 6 7 9 
Salem 3 4 4 3 4 4 8 
Sigtuna 8 8 9 6 7 7 10 
Sollentuna 5 5 5 4 5 6 8 
Solna 6 7 7 5 8 8 11 

Stockholm 8 9 10 8 9 11 13 
Sundbyberg 8 9 9 9 9 9 10 
Södertälje 11 11 12 9 9 11 16 
Tyresö 3 3 5 4 5 5 7 
Täby 2 3 3 2 3 3 4 

Upplands Väsby 6 6 6 5 6 5 8 
Upplands-Bro 6 7 7 5 6 7 10 
Vallentuna 3 3 3 3 4 5 7 
Vaxholm 3 3 4 4 5 7 10 
Värmdö 3 4 5 4 6 6 8 

Österåker 3 3 4 3 5 5 6 

Källa: SCB, Inkomst- och taxeringsregistret (IoT). 
 

När samtliga kommuner i Sverige jämförs är ingen av Stockholmskommu-

nerna med på listan över de tio kommuner i riket med högst andel barn i famil-

jer med låg inkomststandard. Botkyrka, där andelen i länet är högst, hamnar på 
18:e plats sett till samtliga kommuner i riket. Flera av kommunerna med en hög 

andel barn i familjer med låg inkomststandard ligger nära Danmark eller 

Norge. Det gäller Malmö, Eda, Årjäng och Strömstad. I dessa kommuner övers-
kattas andelen med låg inkomststandard på grund av att en relativt stor andel 

av befolkningen arbetar utanför Sverige. Inkomsten för de som är sysselsatta i 

ett grannland registreras inte i den svenska inkomststatistiken. I flera kommu-
ner i riket är det omkring 2 procent av barnen som bor i familjer med låg in-

komststandard. Habo i Jönköpings län, Lomma i Skåne län och Lerum och Boll-

lebygd i Västra Götaland är de kommuner där andelen var som lägst 2013 och 
även Täby och Nykvarn i Stockholms län hör till dessa kommuner.  
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Tabell 4.7. Kommuner i Sverige med högst respektive lägst andel barn 0–17 år som tillhör familjer 
med låg inkomststandard år 2013 

Kommuner med hög andel barn i 
familjer med låg inkomststandard 

 Kommuner med låg andel barn i 
familjer med låg inkomststandard 

Malmö 22  Habo 2 
Årjäng 20  Lomma 2 
Eda 20  Lerum 2 
Högsby 17  Bollebygd 2 
Flen 16  Täby 2 
Strömstad 16  Nykvarn 2 
Fagersta 15  Hammarö 3 
Ljusnarsberg 15  Vallentuna 3 
Perstorp 15  Kungsbacka 3 
Gullspång 15   Härryda 3 

Källa: SCB, Inkomst- och taxeringsregistret (IoT). 
 

Det är också stora skillnader mellan olika delar av Stockholms stad. I Rin-

keby-Kista levde 22 procent av barnen i familjer med låg inkomststandard år 

2013. Även i Skärholmen och Spånga-Tensta var andelen barn i ekonomiskt 
utsatta familjer hög, 16 respektive 14 procent. I både Älvsjö och Bromma var 

andelen barn med låg inkomststandard 3 procent. Andelen var låg också i Hä-

gersten-Liljeholmen och på Södermalm där 4 procent av barnen levde i ekono-
miskt utsatta familjer. Andelen barn i familjer med låg inkomststandard har 

minskat eller är kvar på samma nivå som 2011 i samtliga SDO. 

 
Tabell 4.8. Barn 0–17 år som tillhör familjer med låg inkomststandard i Stockholms stads stads-
delsnämnder 2013. Andel 

SDN/SDO Andel barn i familjer med 
låg inkomststandard 

Bromma 3 
Enskede-Årsta-Vantör 8 
Farsta 7 
Hägersten-Liljeholmen 4 
Hässelby-Vällingby 8 

Kungsholmen 5 
Norrmalm 5 
Rinkeby-Kista 22 
Skarpnäck 6 
Skärholmen 16 

Spånga-Tensta 14 
Södermalm 4 
Älvsjö 3 
Östermalm 6 

Källa: SCB, Inkomst- och taxeringsregistret (IoT). 
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4.3. Köpkraft  

Måttet köpkraft används för att få en uppfattning om hur inkomstfördelning-

en bland barn i olika kommuner ser ut i förhållande till länet som helhet. Bar-
nen i länet delas in i fem grupper beroende på familjens disponibla inkomst per 

konsumtionsenhet. De 20 procent barn i familjer med lägst disponibel inkomst 

per konsumtionsenhet tillhör de med lägst köpkraft, medan de 20 procent barn 
i familjer med den högsta disponibla inkomsten per konsumtionsenhet har 

högst köpkraft. Om den disponibla inkomsten i varje kommun och stadsdels-

nämnd fördelade sig på samma sätt som i länet som helhet skulle andelen med 
låg respektive hög köpkraft vara 20 procent i alla områden.  

Liksom de tidigare måtten på ekonomin i barnens familjer visar en uppdel-

ning efter köpkraft i länets kommuner på stora skillnader i inkomstfördelning. I 
Södertälje och Botkyrka lever omkring 35 procent av barnen i familjer med låg 

köpkraft. Den lägsta inkomstklassen är alltså överrepresenterad i dessa kom-

muner. Störst andel barn i familjer med hög köpkraft finns i Danderyd, 61 pro-
cent, vilket är tre gånger fler än väntat sett till länets inkomstfördelning. Också 

på Lidingö och i Täby är barn i familjer med hög köpkraft överrepresenterade 

med 46 respektive 41 procent i den högsta köpkraftsklassen. I Nykvarn, där 
inkomsterna är genomsnittliga och andelen ekonomiskt utsatta låg, återfinns en 

stor andel av barnen i de mittersta köpkraftsklasserna.  
 

Tabell 4.9. Barn 0–17 år fördelade efter köpkraft i Stockholms län och Stockholms läns kommuner 
år 2013. Andel 

 
Köpkraft 

 

 
Låg Medellåg Medel  Medelhög Hög Totalt 

Stockholms län 20 20 20 20 20 100 

Botkyrka 35 27 20 13 5 100 
Danderyd 6 6 9 18 61 100 
Ekerö 9 18 23 26 25 100 
Haninge 22 28 25 17 7 100 
Huddinge 21 21 21 23 14 100 

Järfälla 20 23 24 21 12 100 
Lidingö 10 11 14 19 46 100 
Nacka 12 14 17 23 33 100 
Norrtälje 21 30 29 16 5 100 
Nykvarn 8 23 29 28 12 100 

Nynäshamn 22 28 26 18 6 100 
Salem 14 22 28 22 13 100 
Sigtuna 26 26 22 16 10 100 
Sollentuna 13 15 17 23 32 100 
Solna 15 19 24 24 17 100 

Stockholm 23 19 18 19 21 100 
Sundbyberg 25 23 18 18 16 100 
Södertälje 36 27 19 12 6 100 
Tyresö 13 21 23 25 19 100 
Täby 7 10 16 27 41 100 

Upplands Väsby 21 23 24 20 12 100 
Upplands-Bro 21 27 26 19 7 100 
Vallentuna 9 19 27 28 16 100 
Vaxholm 8 13 21 27 31 100 
Värmdö 11 19 24 26 19 100 

Österåker 11 19 26 26 18 100 

Källa: SCB, Inkomst- och taxeringsregistret (IoT).  
I tabellbilagan redovisas motsvarande tabell gällande år 2007. 
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Förändringen över tid i fördelningen mellan köpkraftsgrupper är liknande 

utvecklingen av barn i familjer med mindre än 60 procent av medianinkomsten 
och förändringen går ofta mot ökande skillnader mellan kommunerna. I de 

kommuner som redan tidigare i hög grad var representerade i de lägsta köp-

kraftsklasserna har andelen i dessa klasser ofta ökat. Det gäller exempelvis Sö-
dertälje, där andelen barn i familjer med låg och medellåg köpkraft ökade mest 

mellan 2007 och 2013. I Nykvarn har andelen i de mittersta köpkraftsklasserna 

ökat, från en redan hög nivå år 2007, och Vaxholm är den kommun där andelen 
i de högsta köpkraftsklasserna ökade mest. Andelen i de högsta två köpkrafts-

klasserna i Vaxholm har ökat från 52 till 58 procent mellan 2007 och 2013. En 

förklaring till utvecklingen i Vaxholm är en relativt kraftig nybyggnation. 
Vid en jämförelse av inkomstfördelningen mellan stadsdelsnämnderna inom 

Stockholms stad sticker Rinkeby-Kista och Skärholmen ut med en stor andel 

barn med låg och medellåg köpkraft. Omkring 80 procent av barnen var i de två 
lägsta köpkraftsklasserna år 2013. Även i Spånga-Tensta är andelen med lägre 

inkomster hög, men här finns barn representerade i alla köpkraftsklasser på ett 

annat sätt, med exempelvis 14 procent av barnen i familjer med hög köpkraft. 
Rinkeby-Kista och Skärholmen domineras av hyresrättslägenheter, en boende-

form där personer med lägre inkomst är överrepresenterade. I Spånga-Tensta är 

bostadsbeståndet mer blandat, med exempelvis en relativt hög andel småhus, 
vilket har betydelse för inkomstspridningen. 

På Östermalm, Norrmalm, i Bromma och på Kungsholmen lever en stor an-

del barn i familjer med hög köpkraft, nära eller drygt 40 procent av barnen. I 
Hägersten-Liljeholmen, Skarpnäck och Farsta återfinns en hög andel barn i de 

mittersta köpkraftsklasserna. 

 
Tabell 4.10. Barn 0–17 år fördelade efter köpkraft i Stockholms stads stadsdelsnämnder år 2013. 
Andel  

SDN/SDO Köpkraft 
 

 
Låg Medellåg Medel Medelhög Hög Totalt 

Bromma 10 13 17 21 39 100 
Enskede-Årsta-Vantör 26 25 20 16 14 100 
Farsta 26 26 22 18 9 100 
Hägersten-Liljeholmen 13 21 25 23 18 100 
Hässelby-Vällingby 27 22 20 19 13 100 

Kungsholmen 10 12 16 24 38 100 
Norrmalm 10 11 15 22 42 100 
Rinkeby-Kista 59 25 11 4 1 100 
Skarpnäck 23 25 23 18 11 100 
Skärholmen 49 31 13 5 2 100 

Spånga-Tensta 42 19 12 13 14 100 
Södermalm 11 16 21 26 26 100 
Älvsjö 11 14 19 28 28 100 
Östermalm 12 10 13 19 45 100 

Källa: SCB, Inkomst- och taxeringsregistret (IoT).  
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4.4. Familjestöd  

Olika typer av familjestöd har stor betydelse för barnfamiljernas ekonomi. År 

2013 bestod i genomsnitt 15 procent av den disponibla inkomsten i barnfamil-
jerna i Stockholms län av barnbidrag, bostadsbidrag, underhållsstöd, föräldra-

försäkring och ekonomiskt bistånd. Barnbidrag och föräldraförsäkring är de 

stöd som utgör störst del av den disponibla inkomsten, ungefär 6 procent var-
dera. Barnbidraget är riktat till alla barn och föräldraförsäkringen berör en stor 

del av barnen i yngre åldrar. Bland barn 0–5 år utgör föräldraförsäkringen i 

genomsnitt 11 procent av familjens disponibla inkomst. Övriga typer av famil-
jestöd betalas ut till en mindre del av barnfamiljerna och utslaget på samtliga 

barn blir det en relativt liten andel av den disponibla inkomsten i familjen. 

För barn med sammanboende föräldrar födda i Sverige består familjestödet i 
princip enbart av barnbidrag och föräldraförsäkring. I grupper av barn där in-

komsterna generellt sett är lägre och andelen ekonomiskt utsatta är högre utgör 

även bostadsbidrag, underhållsstöd och ekonomiskt bistånd en betydande del 
av inkomsten. Det gäller särskilt barn med en ensamstående mamma född ut-

omlands. I denna grupp utgör familjestödet i genomsnitt närmare 40 procent av 

den disponibla inkomsten. Även för barn med en ensamstående mamma född i 
Sverige och barn med sammanboende föräldrar som båda är födda utomlands 

utgör familjestödet en relativt stor del av den disponibla inkomsten.  

 
Diagram 4.2. Familjestödets andel av den disponibla inkomsten i barnens familjer, år 2013. 
Hemmaboende barn 0–17 år i Stockholms län 

 
Källa: SCB, Inkomst- och taxeringsregistret (IoT).  
Siffror finns i tabellbilagan, tabell 7. 
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5. Boende 

I diagram 5.1 visas fördelningen mellan olika boendeformer för barn i Stock-
holms län och barn i hela riket. Den vanligaste boendeformen i Sverige är små-

hus. Det gäller inte minst barn. Av rikets alla barn bodde 60 procent i småhus år 

2013. Denna andel är lägre bland barn i Stockholms län, 44 procent. Näst van-
ligaste bostadsformen bland barnen i länet var hyreshus. 29 procent av barnen 

bodde i hyresrätt och 26 procent i bostadsrätt. Bostadsrätt är betydligt vanligare 

bland barnen i länet jämfört med i hela riket. Bland alla rikets barn bodde 13 
procent i bostadsrätt.  

 
Diagram 5.1. Boendeform för barn 0–17 år i Stockholms län och i riket, år 2013 

Andel 

 
Källa: SCB, databasen STATIV 
 
Tabell 5.1. Barn 0–17 år i olika boendeformer i Stockholms län efter ålder och familjetyp, år 2013 
Andel  

  
Småhus Hyresrätt Bostadsrätt Totalt 

Ålder:      
0–5 år 

 
36 32 33 100 

6–12 år 

 
50 27 23 100 

13–17 år 

 
49 29 22 100 

Familjetyp: 

     Sammanboende förälder 

 
50 24 25 100 

Ensamstående far 

 
40 32 28 100 

Ensamstående mor 

 
18 51 31 100 

Samtliga barn 

 
44 29 26 100 

Källa: SCB, databasen STATIV 
 

Det är mindre vanligt att de yngsta barnen bor i småhus jämfört med de nå-

got äldre barnen. Detta hänger troligtvis samman både med att det är vanligare 

att det finns syskon bland äldre barn samt att de ekonomiska förhållandena ofta 
blir bättre ju äldre barnen blir. När familjen utökas är det vanligt att lämna en 

bostadsrätt och istället flytta till ett småhus.  
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Hur vanligt det är med olika slags bostäder skiljer sig åt mellan barn i olika 

slags familjer. Bland barn med sammanboende föräldrar är den vanligaste bo-
endeformen småhus, och hälften av barnen med föräldrar som antingen är gifta 

eller sambor bor i småhus. Även bland barn med en ensamstående far är det 

vanligast att bo i småhus. Bland barn med en ensamstående mor är det vanlig-
ast att bo i hyresrätt.  
 

5.1. Boende i kommunerna 

Boendeformen skiljer sig åt mellan barn i olika kommuner. I Ekerö, Nykvarn, 

Österåker, Danderyd och Täby bor minst fyra av fem barn i småhus. I 22 av 

länets 26 kommuner är småhus den vanligaste bostadsformen bland barn. I 
Sundbyberg och Södertälje är hyresrätt den vanligaste boendeformen och i 

Stockholms stad är hyresrätt och bostadsrätt lika vanligt. Solna är den enda 

kommun där bostadsrätt är den vanligaste boendeformen. Där bor nära två 
tredjedelar av barnen i bostadsrätt.  

 
Tabell 5.2. Barn 0–17 år efter boendeform i Stockholms läns kommuner, år 2013 
Andel 

 
Småhus Hyresrätt Bostadsrätt Totalt 

Riket 60 27 13 100 
Stockholms län 44 29 26 100 

Botkyrka 43 41 16 100 
Danderyd 85 6 10 100 
Ekerö 87 9 4 100 
Haninge 51 26 22 100 
Huddinge 60 25 15 100 

Järfälla 51 26 23 100 
Lidingö 66 15 18 100 
Nacka 62 14 24 100 
Norrtälje 72 17 11 100 
Nykvarn 84 13 3 100 

Nynäshamn 62 28 10 100 
Salem 65 16 19 100 
Sigtuna 46 37 16 100 
Sollentuna 62 17 20 100 
Solna 5 31 64 100 

Stockholm 21 39 39 100 
Sundbyberg 20 48 32 100 
Södertälje 39 51 9 100 
Tyresö 67 20 13 100 
Täby 80 4 16 100 

Upplands Väsby 50 29 21 100 
Upplands-Bro 59 24 17 100 
Vallentuna 79 3 19 100 
Vaxholm 76 6 18 100 
Värmdö 79 8 13 100 

Österåker 84 10 6 100 

Källa: SCB, databasen STATIV 
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5.2. Eget rum 

Enligt SCB:s Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) bor un-

gefär två tredjedelar av barnen i Stockholms län i hushåll där det finns ut-
rymme för eget rum. Med det menas att bostaden förutom kök och vardagsrum 

har utrymme för ett eget sovrum åt varje familjemedlem, med undantag för 

sammanboende par som förutsätts dela rum. 
Andelen barn med utrymme för eget rum är något lägre i länet jämfört med 

riket totalt. Barn med ensamstående föräldrar bor mindre ofta i hushåll där det 

finns utrymme för eget rum än barn med sammanboende föräldrar. Detta kan 
hänga samman med att barn med sammanboende föräldrar oftare bor i småhus 

än barn med ensamstående föräldrar. De allra flesta, omkring nio av tio, som 

bor i villa, rad- eller kedjehus har utrymme för eget rum medan mindre än hälf-
ten av dem som bor i flerbostadshus har det.  

 
Diagram 5.2. Barn 0–17 år i Stockholms län och i riket med utrymme för eget rum efter familjetyp år 
2012/2013. 
Andel 

 
Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC). 
Data uppdelat efter kön, ålder, antal syskon, tjänstemannahushåll/arbetarhushåll, typ av bostad, 
svensk/utländsk bakgrund och utbildningsnivå återfinns i tabellbilagan, tabell 8.  
 
 

0

20

40

60

80

100

Stockholms län Riket

Ensamstående föräldrar

Sammanboende föräldrar



Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2013/2014 

36 

6. Fritid 

Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF) visar hur barn 

har det och hur de upplever sin vardag. De barn som intervjuas har valts ut 

genom att någon av de vuxna i hushållet intervjuats i Undersökningarna av 
levnadsförhållanden (ULF/SILC).  

I undersökningen finns bland annat frågor om vad barnen gör på sin fritid. 

En av de vanligaste aktiviteterna är att träffa kompisar. De flesta barn, både i 
Stockholms län och i riket, träffar kompisar minst en dag i veckan antingen 

hemma hos någon eller på något annat ställe.  

Det är också vanligt att träna idrott i en förening, det gör ungefär två tredje-
delar av barnen. Vissa barn håller på med någon annan aktivitet med vuxen 

ledare, exempelvis scouter, musikskola eller teater. Det gör lite mer än vart 

fjärde barn.  
Ungefär åtta av tio barn har varit på bio det senaste halvåret, och sju av tio 

har varit på biblioteket. Att ha varit på konsert, museum eller teater är inte lika 

vanligt.  
Det finns vissa skillnader mellan vad pojkar och flickor gör på fritiden. Det är 

vanligare att flickor läser böcker, besöker bibliotek och håller på med aktiviteter 

med vuxen ledare som inte har med idrott att göra. Att det är vanligare att 
flickor håller på med aktiviteter med vuxen ledare som inte har med idrott att 

göra syns såväl i Stockholms län som i riket, medan övriga skillnader mellan 

flickor och pojkar enbart är signifikanta på riksnivå. 
Det finns inte några statistiskt signifikanta skillnader mellan vilka fritidsakti-

viteter som är vanliga i Stockholms län jämfört med riket.  

  

http://www.scb.se/Pages/Product____12199.aspx
http://www.scb.se/Pages/Product____12199.aspx
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Tabell 6.1. Barn 10–17 år som ägnar sig åt olika fritidsaktiviteter. Stockholms län och riket, efter 
kön. År 2012/20136. 
Andel samt 95-procentiga konfidensintervall (K.i.) 

  
Flickor K.i. Pojkar K.i. Totalt K.i. 

Läser böcker, minst en dag i veckan Stockholm 58 ±11 64 ±8 62 ±7 
Riket 60 ±4 51 ±4 56 ±3 

Följer med i nyheterna, minst en dag i veckan Stockholm 75 ±8 75 ±8 75 ±6 
Riket 70 ±4 74 ±4 72 ±3 

Har kompisar hemma, minst en dag i veckan Stockholm 72 ±9 68 ±8 70 ±6 
Riket 75 ±3 69 ±4 72 ±3 

Hemma hos kompisar, minst en dag i veckan Stockholm 78 ±8 68 ±8 72 ±6 
Riket 79 ±3 75 ±4 77 ±3 

Träffar kompisar på annat ställe än hemma hos 
någon, minst en dag i veckan 

Stockholm 71 ±9 68 ±9 69 ±7 
Riket 69 ±4 71 ±4 70 ±3 

Tränar idrott i förening, minst en dag i veckan Stockholm 61 ±9 73 ±8 68 ±6 
Riket 63 ±4 65 ±4 64 ±3 

Aktivitet med vuxen ledare som inte har med 
idrott att göra, minst en dag i veckan 

Stockholm 40 ±9 21 ±7 29 ±6 
Riket 32 ±4 23 ±3 27 ±3 

Helt ledig, minst en dag i veckan Stockholm 85 ±8 88 ±5 87 ±4 
Riket 86 ±3 90 ±2 88 ±2 

Varit på teater senaste halvåret Stockholm 32 ±10 25 ±7 28 ±6 
Riket 29 ±4 24 ±4 27 ±3 

Varit på bio senaste halvåret Stockholm 80 ±8 79 ±7 79 ±6 
Riket 80 ±3 79 ±3 79 ±2 

Varit på museum senaste halvåret Stockholm 46 ±10 48 ±10 47 ±7 
Riket 37 ±4 40 ±4 39 ±3 

Varit på bibliotek senaste halvåret Stockholm 63 ±10 64 ±8 64 ±6 
Riket 75 ±3 65 ±4 70 ±3 

Varit på konsert senaste halvåret Stockholm 41 ±9 31 ±8 35 ±6 
Riket 39 ±4 33 ±4 36 ±3 

Källa: SCB, Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF). 
 

De flesta barn tittar på TV eller film en stund varje dag. Vissa barn ägnar myck-
et tid åt att titta på TV. Ungefär vart fjärde barn, 26 procent, tittar på TV eller 

film minst tre timmar per dag. Det är ingen skillnad mellan barn i Stockholms 

län och i riket som helhet.  
 
Tabell 6.2. Barn 10–17 år som tittar på TV-program eller film minst tre timmar per dag. Stockholms 
län och riket, efter kön. År 2012/13 
Andel samt 95-procentiga konfidensintervall (K.i.) 

 Flickor K.i. Pojkar K.i. Totalt K.i. 

Stockholm 26 ±9 26 ±7 26 ±6 
Riket 23 ±3 29 ±4 26 ±2 

Källa: SCB, Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF). 
 
  

                                                 
6 Uppgifterna kommer från Barn-ULF som är en urvalsundersökning. Antalet intervjuer är för få för att 

möjliggöra en uppdelning på kommuner. I tabellbilagan redovisas antal intervjuade barn samt skattat antal 
med tillhörande konfidensintervall. 
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7. Förskola, skola och sysselsättning 

Enligt den svenska skollagen ska utbildningen i förskolan, likväl som i 

grundskolan, vara likvärdig oavsett var i landet eleven går i skolan. Detta kapi-

tel inleds med en redovisning av förskoleverksamheten och förskoleklasser i 
Stockholms län samt i länets kommuner. Sedan redovisas statistik över grund- 

och gymnasieskolan. Kapitlet avslutas med en genomgång av hur sysselsätt-

ning vid 25 års ålder varierar beroende på gymnasieprogram.  
 

7.1. Förskoleverksamhet 

Förskoleverksamheten vänder sig till barn från ett år till dess de börjar sko-

lan. Syftet med förskolan är att stimulera barns utveckling och lärande samt 
erbjuda barn en trygg omsorg. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och 

social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Utöver förskola 

förekommer även pedagogisk omsorg och öppen förskola. Pedagogisk omsorg 
kan till exempel vara verksamhet där barn tas omhand i personalens eget hem 

(traditionellt kallad för familjedaghem) eller olika flerfamiljslösningar. Kom-

munerna är skyldiga att erbjuda förskola eller pedagogisk omsorg till barn från 
ett års ålder. För barn som inte är inskrivna i förskola finns den öppna förskolan 

som alternativ.   

År 2014 var 83 procent av alla barn i 1–5 års ålder inskrivna i förskolan. En 
nästan lika stor andel i Stockholms län var inskriven i förskolan, 81 procent. Av 

rikets barn som var inskrivna i förskolan gick 19 procent i en förskola i enskild 

regi. Denna andel var betydligt högre för Stockholms län, 34 procent.  
Bland länets kommuner var det Nykvarn som hade störst andel inskrivna 

barn, 92 procent. Lägst andel inskrivna barn i förskolan fanns i Österåker och 

Solna. Där var 76 procent av 1–5-åringarna inskrivna i förskolan år 2014.7 Att gå 
i förskola med enskild regi var vanligast i Täby. Där gick 96 procent av de in-

skrivna barnen på en enskild förskola.  Detta kan jämföras med Nykvarn och 

Botkyrka där 3 respektive 6 procent av de inskrivna barnen gick i förskola i en-
skild regi.  

 

7.2. Förskoleklass 

Från 6 års ålder har barn rätt att börja i förskoleklass. Det är en frivillig skol-

form som de flesta sexåringar i Sverige går i. Kommunerna är skyldiga att er-

bjuda och ordna verksamhet i förskoleklass. Barn kan också börja i förskole-
klass från fem års ålder.  

Av alla 6-åringar i Sverige var 96 procent inskrivna i en förskoleklass läsåret 

2014/2015. I länet var andelen något lägre, 94 procent. Av länets kommuner var 
det i Norrtälje, Nykvarn, Salem, Vallentuna och Värmdö som andelen inskriva 

                                                 
7 Uppgifter för samtliga kommuner finns i tabell 11-12  i tabellbilagan.  
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6-åringar var störst, 97 procent. Andelen var stor även i Danderyd, Ekerö, Ty-
resö och Täby. Lägst andel inskrivna sexåringar var det i Sigtuna. Där var 85 

procent inskrivna i förskoleklass. I Stockholms stad var andelen 95 procent.8 

 

7.3. Grundskolan 

Grundskolan består av nio årskurser. I Sverige börjar de flesta barn i årskurs 

1 på höstterminen det år de fyller 7 år. För de barn som inte kan genomföra sin 

skolgång i grundskolan finns specialskolan och grundsärskolan. Barn till samer 
får gå i sameskolan. Utbildningen i sameskolan består av årskurserna 1–6. Där-

efter går eleverna vidare till grundskolan.  

Från och med höstterminen i årskurs 6 får elever i grundskolan betyg. Bety-
gen sätts efter en nationell skala med sex steg där beteckningarna A, B, C, D, E 

och F används. A–E står för godkända resultat och F står för ej godkänt resultat.  

Denna betygsskala infördes från och med läsåret 2011/2012. I slutet av vårter-
minen i årskurs 9 får eleverna ett slutbetyg. Det är med slutbetyget som eleven 

söker in till gymnasieskolan. Bokstavsbetygen motsvarar olika poäng som be-

räknas till ett så kallat meritvärde. Ett A motsvarar 20 poäng medan ett B mots-
varar 17,5 poäng. Ett C och ett D motsvarar 15 och 12,5 poäng medan ett E mot-

svarar 10 poäng. Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 

bästa betygen i elevens slutbetyg. Det möjliga maxvärdet är 320 poäng medan 
16 E skulle motsvara 160 poäng.  Det genomsnittliga meritvärdet för elever som 

gick ut 9:an våren 2014 i Stockholms län var 222 poäng, vilket är högre jämfört 

med riket som helhet där det genomsnittliga meritvärdet var 215.  
Det genomsnittliga meritvärdet varierar mellan elever i länets kommuner. 

Högst betyg hade eleverna i Lidingö och Danderyd med ett genomsnittligt me-

ritvärde på 247 respektive 246 poäng. Lägst betyg hade eleverna i Upplands 
Väsby och Botkyrka med 198 respektive 200 poäng i genomsnitt. Flickor har i 

genomsnitt högre betyg än pojkar. Flickor i Lidingö och Danderyd hade högst 

betyg med 261 respektive 260 poäng i snitt. Lägst betyg hade pojkarna i Bot-
kyrka med ett genomsnittligt meritvärde på 186.  

 

Behörighet till gymnasiet 

Tidigare krävdes att eleven hade godkänt betyg i de så kallade kärnämnena engelska, matematik 

och svenska eller svenska som andraspråk för att få behörighet till gymnasiet. Hösten 2011 änd-

rades kraven för att komma in till gymnasiet. För behörighet till ett högskoleförberedande program 

krävs godkända betyg i de tidigare så kallade kärnämnena och i minst nio andra ämnen. Till vissa 

högskoleförberedande program krävs att eleven är godkänd i vissa ämnen. För att vara behörig 

till ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapliga programmet krävs 

godkända betyg i geografi, religionskunskap och samhällskunskap. För att vara behörig till natur-

vetenskapsprogrammet och teknikprogrammet krävs godkända betyg i biologi, fysik och kemi. För 

estetiska programmet är de nio ämnena valfria. För behörighet till ett yrkesprogram krävs att 

eleven måste vara godkänd i kärnämnena samt fem andra ämnen.  

 

Bland eleverna i Stockholms län som gick ut grundskolan våren 2014 varie-
rade andelen behöriga mellan 83 och 87 procent beroende på vilka program 

                                                 
8 Uppgifter för samtliga kommuner finns i tabell 11-12  i tabellbilagan.  
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behörigheten gällde. Störst var andelen behöriga till de yrkesförberedande pro-
grammen, 87 procent, medan andelen behöriga till naturvetenskaps- och tek-

nikprogrammen var 83 procent. Liksom betygen varierar andelen elever som är 

behöriga till gymnasieskolan mellan kommunerna. I Danderyd, Lidingö och 
Nykvarn var andelen behöriga elever störst. Mer än 90 procent av eleverna i 

dessa kommuner var behöriga till gymnasieskolan. Att betyg och andelen behö-

riga varierar mellan kommunerna beror bland annat på att elevsammansättni-
gen varierar mellan kommunerna. I Skolverkets databas SALSA kan skolors 

betygsresultat studeras med hänsyn tagen till ett antal bakgrundsfaktorer som 

påverkar skolresultat. Störst betydelse för resultaten har föräldrars utbildnings-
nivå. 

 
Tabell 7.1 Genomsnittligt meritvärde i grundskolans årskurs nio för flickor och pojkar samt andel 
behöriga till gymnasiet. Stockholms län och Stockholms läns kommuner, läsåret 2013/2014 

 Genomsnittligt meritvärde  Behöriga till gymnasieskolans program 

 Samtliga 
elever 

Flickor Pojkar  Ekonomi-, human-
istiska- och sam-
hällsvetenskaps-

programmen 

Estetiska 
pro-

grammen 

Naturveten-
skapliga/  
tekniska 

programmen 

Yrkes-
program 

Riket 215 227 204  84 86 83 87 

Stockholms län 222 232 212  85 86 83 87 

Botkyrka 200 216 186  76 77 71 79 
Danderyd 246 261 232  96 97 95 98 
Ekerö 229 245 216  93 93 90 93 
Haninge 204 210 198  78 80 76 81 
Huddinge 221 231 211  88 89 87 90 

Järfälla 211 223 198  83 85 80 86 
Lidingö 247 260 236  97 98 94 98 
Nacka 237 246 230  91 92 90 93 
Norrtälje 212 218 205  84 84 81 85 
Nykvarn 226 248 207  96 97 95 97 

Nynäshamn 202 209 196  82 85 81 86 
Salem 229 234 222  86 88 86 89 
Sigtuna 217 222 212  82 84 81 85 
Sollentuna 240 247 234  91 92 91 93 
Solna 225 231 221  90 92 86 92 

Stockholm 225 236 215  84 85 83 86 
Sundbyberg 209 232 192  75 77 70 80 
Södertälje 205 214 196  77 81 76 82 
Tyresö 217 235 203  85 86 85 88 
Täby 230 239 222  93 93 91 95 

Upplands Väsby 198 204 194  73 74 69 76 
Upplands-Bro 222 234 211  89 91 89 92 
Vallentuna 217 225 207  87 88 84 89 
Vaxholm 221 228 214  89 94 92 97 
Värmdö 226 240 210  90 91 90 92 

Österåker 217 230 206  82 85 83 86 

Källa: Skolverket 
Anmärkning: Här är beräkningen av meritvärdet gjort på de 16 bästa betygen. Det möjliga maxvärdet är då 
320 poäng. Men sedan den 1 januari 2014 får elever räkna med ett modernt språk utöver de övriga 16 
ämnena och därmed kan de komma upp i 340 poäng. 

 

Skolor kan antingen ha en kommunal eller en fristående huvudman. Be-
stämmelserna i skollagen är till stor del desamma för offentliga och enskilda 
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skolor. Oavsett huvudman ska skolorna tillämpa samma regler om bedömning 
och betygssättning. Omkring 15 procent av rikets 96 000 elever i grundskolans 

år nio går i en skola med enskild huvudman, en så kallad friskola. I Stockholms 

län är andelen elever i friskolor större. Omkring en fjärdedel av länets nästan 
21 000 elever i årskurs nio går i en fristående skola. Elever i friskolor har högre 

meritvärde än vad elever i kommunala skolor har, både i riket och i länet. 
 

Tabell 7.2. Genomsnittligt meritvärde efter huvudman samt andel elever i grundskolans år nio som 
går i kommunal respektive fristående skola. Flickor och pojkar i riket och Stockholms län, läsåret 
2012/2013 

 
Meritvärde 

 
Andel elever 

 
Flickor Pojkar 

 
Flickor Pojkar 

Riket      
Kommunal 219 196  83 85 
Fristående 237 217  17 15 
      
Stockholms län      
Kommunal 227 205  73 76 
Fristående 240 222  27 24 

Källa: SCB, Databasen STATIV 
 

För att få en fördjupad bild av situationen i Stockholms stad har det genom-
snittliga meritvärdet beräknats för flickor och pojkar i olika SDO. Resultaten 

visar att det finns stora skillnader. Elever som bor på Östermalm, Norrmalm, 

Kungsholmen och i Bromma har högst betyg. Här ligger det genomsnittliga 
meritvärdet omkring 250 poäng för flickor och 230 för pojkar. Elever i Rinkeby-

Kista, Spånga-Tensta och Skärholmen har lägst betyg. Här ligger meritvärdet på 

omkring 200 poäng eller något lägre.  
På liknande sätt skiljer sig även andelen som är behöriga till gymnasiet mel-

lan stadsdelsnämnderna i Stockholms stad.  
 

Tabell 7.3. Genomsnittligt meritvärde samt andel behöriga till gymnasiet i grundskolans år nio 
bland flickor och pojkar i Stockholms stads stadsdelsnämnder9 läsåret 2012/2013 

SDN/SDO Meritvärde 
 

Andel behöriga 

 
Flickor Pojkar  Flickor Pojkar 

Bromma 262 239  95 94 
Enskede-Årsta-Vantör 217 198  87 86 
Farsta 225 208  88 89 
Hägersten-Liljeholmen 246 221  93 93 
Hässelby-Vällingby 230 209  88 89 

Kungsholmen 250 229  94 91 
Norrmalm 262 244  96 96 
Rinkeby-Kista 195 190  78 78 
Skarpnäck 232 204  93 87 
Skärholmen 202 199  76 81 

Spånga-Tensta 206 200  80 80 
Södermalm 250 225  96 93 
Älvsjö 237 219  93 95 
Östermalm 267 255  95 97 

Källa: SCB, Databasen STATIV  

                                                 
9 Uppgifterna avser skolresultat för elever folkbokförda i Stockholms stad 2012-12-31, det vill säga årsskif-

tet innan de gick ut grundskolan. 
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7.4. Gymnasieskolan  

Hösten 2011 började de första eleverna i den nya gymnasieskolan. Det finns 
flera stora och viktiga förändringar: 

- På yrkesprogrammen har tiden för allmänteori minskat, i stället har tiden 

för yrkesämnen ökats.  
- Kraven för att komma in på gymnasiet har ändrats.  

- Två nya examina har införts: en högskoleförberedande examen och en 

yrkesexamen.  
- Programstrukturen är ändrad. Det humanistiska och det ekonomiska 

programmet har återuppstått. Samtidigt har det tidigare medieprogram-

met införlivats i bland annat samhällsvetenskapsprogrammet.  
- Fem introduktionsprogram har ersatt det individuella programmet.  

 

Liksom för grundskolan gäller sex betygssteg, A–F. Betygen motsvarar olika 
poäng som beräknas till en genomsnittlig betygspoäng. Uppgifterna gäller ele-

ver som blivit betygssatta i kurser om minst 2 500 poäng och fått gymnasieexa-

men eller studiebevis. Genomsnittlig betygspoäng beräknas genom att poäng 
tilldelas för vart och ett av en elevs kursbetyg. Betyget E i en kurs ges värdet 10, 

betyget D 12,5 poäng, betyget C 15 poäng, betyget B 17,5 poäng, betyget A 20 

poäng och F ger 0 poäng. Poängen per kurs multipliceras sedan med kursernas 
omfattning i gymnasiepoäng. Summan av de viktade kurspoängen divideras 

sedan med 2 400, vilket är den totala mängden gymnasiepoäng som eleven be-

tygssätts ifrån F till A. Gymnasiearbetet och kurser lästa inom utökat program 
exkluderas från beräkningen. Bland elever med slutbetyg från gymnasiet våren 

2014 var den genomsnittliga betygspoängen 14 i riket och 14,2 i länet. Lidingö, 

Danderyd och Nacka hade det högsta betygssnittet i länet år 2014, 15 poäng 
eller mer. I Vallentuna var betygssnittet lägst.  

 

Behörighet till högskolan 

I den nya gymnasieskolan kan elever som avslutat ett gymnasieprogram få antingen en yrkesex-

amen eller en högskoleförberedande examen. För en yrkesexamen krävs att eleven läst 2 500 

poäng varav 2 250 ska vara godkända. Eleven ska ha godkänt i svenska 1, eller svenska som 

andraspråk, engelska 5 och matematik 1. Ett krav är också att ha godkänt i 400 poäng av de 

programgemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete. För en högskoleförberedande 

examen gäller att eleven ska ha läst 2 500 poäng varav 2 250 är godkända. Eleven ska ha god-

känt i ämnen svenska 1, 2 och 3 eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 samt 

matematik 1. Utöver detta krävs även ett godkänt gymnasiearbete. En högskoleförberedande 

examen ger automatiskt behörighet till högskolan. Det ger däremot inte en yrkesexamen såvida 

den inte har kompletterats med kurserna svenska 2 och 3, alternativt svenska som andraspråk 2 

och 3, samt engelska 6. Alla elever på yrkesprogram har rätt att läsa in de kurser som krävs för 

grundläggande högskolebehörighet. 

 

Av de som gick ut gymnasiet med en examen i Stockholms län våren 2014 

var 76 procent behöriga till högskolan, och i riket som helhet var 70 procent 
behöriga. År 2014 hade 92 procent av gymnasieeleverna med avgångsbetyg i 

Danderyd och Lidingö grundläggande behörighet till universitets- och högsko-

lestudier. I Sundbyberg var motsvarande andel 28 procent. En förklaring till att 
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andelen högskolebehöriga i Sundbyberg inte är större är att elever på yrkespro-
gram är vanligare än elever på högskoleförberedande program i kommunen. 

Elever på yrkesprogram är behöriga till högre studier i mindre utsträckning än 

elever på högskoleförberedande program. Men även inom de högskoleförbere-
dande programmen är andelen behöriga lägre i Sundbyberg jämfört med övriga 

kommuner i länet. 

 
Tabell 7.4. Genomsnittlig betygspoäng samt andel med grundläggande behörighet till universitet 
och högskola, Stockholms län och Stockholms läns kommuner. Elever med avgångsbetyg från 
gymnasiet, läsåret 2013/201410 

 
Genomsnittlig 
betygspoäng 

Andel med grundläggande behörighet till universitet och högskola 

  Nationella 
program totalt Yrkesprogam  

Högskoleförberedande 
program 

Riket 14,0  70 35 91 

Stockholms län 14,2  76 34 88 

Botkyrka 13,2  70 22 79 
Danderyd 15,3  92 82 93 
Ekerö -  - - - 
Haninge 13,2  61 29 79 
Huddinge 13,4  71 31 83 

Järfälla 13,5  54 20 83 
Lidingö 15,3  92 - 92 
Nacka 15,0  86 39 94 
Norrtälje 13,4  62 36 88 
Nykvarn 13,1  87 86 .. 

Nynäshamn 13,4  68 .. 90 
Salem 14,4  86 47 97 
Sigtuna 13,5  71 15 91 
Sollentuna 14,2  79 33 92 
Solna 14,2  86 74 90 

Stockholm 14,4  78 35 87 
Sundbyberg 12,7  28 18 54 
Södertälje 13,5  70 43 89 
Tyresö 12,7  55 16 94 
Täby 14,7  85 29 94 

Upplands Väsby 12,8  74 41 82 
Upplands-Bro 13,4  68 .. 89 
Vallentuna 11,8  52 .. 77 
Vaxholm -  - - - 
Värmdö 14,6  84 19 96 

Österåker 13,6  72 28 91 

Källa: Skolverket  
Anmärkning: 
.. Innebär att uppgiften baseras på färre än 10 elever. 
- Innebär att avgångselever saknas. Detta beror på att varken Ekerö eller Vaxholm erbjuder nationella 
program i egen regi. 

 

Vi kan även studera hur gymnasiebetygen varierar mellan olika SDO inom 

Stockholms stad med hjälp av information från databasen STATIV. Dock är 
uppgifterna i STATIV inte lika aktuella som Skolverkets egna uppgifter och vi 

kan i dagsläget endast studera flickor och pojkar som gick ut under vårtermi-

nen 2013. Dessa elever omfattades inte av den nya gymnasieskolan och be-

                                                 
10 Uppgifterna gäller enbart kommunala skolor. Då uppgifterna avser kommunen där skolan är belägen 

saknas uppgifter för vissa kommuner. 
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tygspoängen beräknas på det gamla sättet11. Det innebär att betygspoäng och 
behörighet inte är jämförbara med de uppgifter som redovisats tidigare för ri-

ket, länet och kommunerna i Stockholms län. Betygspoängen från gymnasiet 

varierar mellan olika SDO i Stockholms stad. Både flickor och pojkar i Öster-
malm har högst betyg i gymnasiet medan flickor och pojkar i Rinkeby-Kista har 

lägst betyg. Även andelen behöriga skiljer sig åt mellan SDO. 

 
Tabell 7.5. Genomsnittlig betygspoäng samt andelen med grundläggande behörighet till universitet 
och högskola i Stockholms stads stadsdelsnämnder. Elever med slutbetyg från gymnasiet läsåret 
2012/2013 

SDN/SDO Flickor 
 

Pojkar 

 

Genomsnittlig 
betygspoäng 

Andel behöriga 
till högskola och 

universitet  
Genomsnittlig 
betygspoäng 

Andel behöriga 
till högskola och 

universitet 

Bromma 15,9 94  14,8 89 
Enskede-Årsta-Vantör 14,8 88  13,7 79 
Farsta 14,9 87  13,1 82 
Hägersten-Liljeholmen 15,8 94  14,1 89 
Hässelby-Vällingby 14,7 87  13,8 80 

Kungsholmen 16,0 97  14,8 92 
Norrmalm 16,1 95  15,0 93 
Rinkeby-Kista 13,0 74  12,3 72 
Skarpnäck 15,2 91  14,1 88 
Skärholmen 14,1 83  12,5 75 

Spånga-Tensta 14,1 81  12,8 70 
Södermalm 15,9 95  14,3 87 
Älvsjö 15,8 94  13,7 83 
Östermalm 16,5 96  15,3 89 

Källa: SCB, Databasen STATIV 
 

7.5. Sysselsättning vid 25 års ålder 

I detta avsnitt redovisas sysselsättningen år 2013 för 25-åringar efter vilken 

typ av gymnasieprogram de avslutat, studie- eller yrkesförberedande, samt för 

de som aldrig gått ut gymnasiet12. Det finns flera anledningar till att inte ha gått 
ut gymnasiet. En del har invandrat efter 18 års ålder och har således inte varit 

inskrivna i det svenska gymnasiet. En del har avbrutit sina gymnasiestudier. 

Närmare 30 procent av 25-åringarna i länet som gått ut gymnasiet hade gått i en 
gymnasieskola utanför Stockholms län. 

Av 25-åringarna som år 2013 var bosatta i Stockholms län hade 76 procent 

gått ut gymnasiet. Andelen var densamma som i riket totalt. 
De flesta börjar gymnasiet det år de fyller 16 och går ut tre år senare, det år de 

fyller 19. Både i länet och i riket totalt gick de flesta, 87 procent av ungdomarna, 

ut gymnasiet året de fyllde 19. De flesta som inte gick ut vid 19 var istället 20 år 
gamla när de gick ut gymnasiet. 

                                                 
11 Den genomsnittliga betygspoängen beräknas genom att kursens poäng multipliceras med en vikt för be-

tyg (IG=0, G=10, VG=15, MVG=20) dividerat med elevens totala poängsumma. 
12 Gruppen ungdomar födda 1988 består av 117 501 personer och följs från 15 års ålder fram till 21 års ålder 

avseende deras gymnasiestudier. Vi följer sedan upp gruppen år 2013, vid 25 års ålder avseende andelen 
sysselsatta och andelen som studerar. År 2013 består gruppen av 115 166 personer. Minskningen beror fram-
förallt på utvandring, men även på att några avlider. Elever som har gått i en gymnasiesärskola räknas inte 
som avgångna. De finns inte med i registret över avgångna från gymnasiet.  
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Andelen av 25-åringarna som är sysselsatta varierar med vilket typ av pro-
gram de gått på gymnasiet. Andelen sysselsatta är högst bland de som gått ett 

yrkesförberedande program, över 80 procent är sysselsatta i denna grupp, både 

i Stockholms län och i riket. Av de som gått ett studieförberedande program är 
andelen sysselsatta lägre eftersom relativt många fortsätter att studera på högs-

kolor och universitet.   

Framförallt finns det skillnader i andel sysselsatta mellan de som gått ut 
gymnasiet och de som inte gått ut gymnasiet. År 2013 var andelen sysselsatta 

25-åringar i Stockholms län 75 procent bland dem som gått ut gymnasiet och 54 

procent bland dem som inte gått ut gymnasiet. Motsvarande andelar i riket var 
73 respektive 48 procent.  

 
Tabell 8.7. Sysselsatta13 efter typ av gymnasieprogram samt ej avgångna från gymnasiet. 25-åringar 
i Stockholms län samt riket år 2013. Andel   

 
Andel sysselsatta 

Avslutat program Stockholms län Riket 

Individuella programmet 69 65 

Studieförberedande program 72 67 

Yrkesförberedande program 84 81 

Samtliga avgångna  75 73 

Ej avgångna från gymnasiet 54 48 

Totalt 73 70 
Källa: Registret över avgångna från gymnasiet och databasen STATIV 

 

Vid 25 års ålder är det många som studerar på högskolan eller i andra studie-

former som Komvux eller på någon yrkesutbildning. Andelen som studerar är 
störst i gruppen som gått ett studieförberedande program på gymnasiet, om-

kring 40 procent av 25-åringarna är studenter både i riket och i länet. Bland de 

som gått ut ett yrkesförberedande program är andelen studenter 17 procent och 
närmare 20 procent för gruppen som inte gått ut gymnasiet. 

Vilken typ av utbildning man går på varierar med vilken typ av program 

man gick i gymnasiet. Av 25-åringarna som studerade 2013 och som har gått ett 
studieförberedande program på gymnasiet går de flesta på högskolan. Av de 

som gått ett yrkesförberedande program på gymnasiet är det också vanligast 

med högskolestudier, men studier på Komvux är också relativt vanligt. Bland 
dem som inte gått ut gymnasieskolan men som studerar vid 25 års ålder är stu-

dier på Komvux vanligast.  

 
  

                                                 
13 Som sysselsatta räknas personer som beräknas ha förvärvsarbetat minst en timme i veckan under no-

vember månad. 
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Tabell 8.8. Studerande14 efter typ av gymnasieprogram samt ej avgångna från gymnasiet. 25-åringar 
i Stockholms län samt riket år 2013. Andel  

 

Andel studerande 
vid 25 års ålder 

 Fördelning av utbildning 

  
Komvux Högskola 

KY-
utbildning 

Övriga 
utbildningar 

Sum
ma 

Stockholms län        

Studieförberedande 
program 38 

 
5 76 7 12 100 

Yrkesförberedande 
program 17 

 
23 50 12 15 100 

Ej avgångna från 
gymnasiet 19 

 
50 21 4 25 100 

Riket  
 

     
Studieförberedande 
program 40 

 
24 51 10 15 100 

Yrkesförberedande 
program 17 

 
24 51 10 15 100 

Ej avgångna från 
gymnasiet 19 

 
51 17 3 29 100 

 

Det finns en grupp ungdomar som varken är sysselsatta eller studerar. Bland 

25-åringar som gått ut gymnasiet rör det sig om 8 respektive 9 procent i länet 

och i riket. Det är inga skillnader mellan de som gått ett studieförberedande 
respektive ett yrkesförberedande program på gymnasiet. Bland de som inte gått 

ut gymnasiet är det en stor andel som varken är sysselsatta eller studerar, i lä-

net gällde detta 24 procent av 25-åringarna och i riket som helhet 29 procent. 
Men andelen som varken är sysselsatta eller studerar kan antas vara något 

överskattad då personer som flyttat utomlands utan att registrera sin flytt hos 

Skatteverket ingår i gruppen. Sysselsättning hos personer som bor i Sverige 
men som arbetar utomlands räknas inte som sysselsatta i denna statistik vilket 

också bidrar till en övertäckning av andelen som varken är sysselsatta eller stu-

derar. 
 

Tabell 8.9. Andelen 25-åringar som varken är sysselsatta eller studerar efter avgångna, ej avgångna 
från gymnasiet i Stockholms län samt riket år 2013. 
Andel  

 

Andel varken sysselsatta eller 
studerande vid 25 års ålder 

 
Stockholms län  Riket 

Avgångna från gymnasiet 8 9 

Varav 
    Studieförberedande 8 9 

  Yrkesförberedande 8 9 

Ej avgångna från gymnasiet 24 29 

Totalt  12 14 

Källa: Registret över avgångna från gymnasiet och databasen STATIV 
 

                                                 
14 Som studerande räknas personer som varit inskrivna i studier under höstterminen. Observera att man 

kan vara både sysselsatt och studerande. 
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8. Flyttningar till och från Stockholms län 

8.1. Utvecklingen av in- och utflyttningen till länet 

Stockholms län har totalt sett haft ett positivt flyttnetto sedan 1980-talet, fler 

personer har flyttat till länet än vad som har flyttat därifrån. Under senare år 

har flyttnettot legat på en historiskt sett hög nivå. Flyttnettot var som högst år 

2009, då nära 25 000 fler flyttade till länet än vad som flyttade därifrån. År 2014 

flyttade knappt 21 000 fler personer till länet än vad som flyttade ut.  

Det höga positiva flyttnettot till länet beror i stor utsträckning på invandring 
från andra länder. När det gäller inrikes omflyttning är det främst i åldern 22–

32 år där fler flyttar in till Stockholms län än vad som flyttar ut. För många 

andra åldersgrupper är flyttnettot negativt. När det gäller barn har flyttnettot 
länge pendlat omkring nollgränsen, men under de senaste åren har det varit ett 

flyttöverskott även bland barn. År 2014 flyttade omkring 11 000 barn i åldrarna 

0–17 år till länet och nära 8 500 barn flyttade ut, vilket innebär ett positivt flytt-
netto på cirka 2 600 barn. 
 
Diagram 8.1. Antal in- och utflyttade barn 0–17 år till/från Stockholms län, år 1985–2014  

 
Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 
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Att det totala flyttnettot bland barn och unga i länet är positivt beror på att 
fler barn invandrar än vad som utvandrar. År 2014 var flyttnettot från utlandet 

drygt 4 000 barn, vilket är ungefär samma nivå som de senaste fyra åren. 

När det gäller inrikes omflyttning har fler barn i åldrarna 0–17 år flyttat från 
Stockholms län till övriga delar av landet än tvärtom sedan slutet av 1990-talet. 

Under 2014 flyttade knappt 5 100 barn från Stockholms län till andra län och 

ungefär 3 600 barn flyttade till länet från andra delar av landet, vilket gav ett 
negativt inrikes flyttnetto på nära 1 500 barn.  
 
Diagram 8.2 Inrikes och utrikes flyttar bland barn 0–17 år i Stockholms län, år 2000–2014. Antal 

 
Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 

 
Tabell 8.1. Flyttningar till och från Stockholms län bland hemmaboende barn och ungdomar i åld-
rarna 0–17 samt 18–21 år, år 2014. Antal 

 

0–17 år 

 

18–21 år 

 

0–21 år 

Inflyttade från andra län 3 607 
 

719 
 

4 326 
Inflyttade från utlandet 6 789 

 
483 

 
7 272 

Totalt antal inflyttade 10 396 
 

1 202 
 

11 598 

Utflyttade till andra län 5 058 
 

609 
 

5 667 
Utflyttade till utlandet 2 977 

 
390 

 
3 367 

Totalt antal utflyttade 8 035 
 

999 
 

9 034 

Flyttnetto andra län -1 451 
 

110 
 

-1 341 
Flyttnetto utlandet 3 812 

 
93 

 
3 905 

Totalt flyttnetto 2 361 
 

203 
 

2 564 

Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 
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8.2. Barnens ålder 

Det är vanligare att flytta bland barn som ännu inte kommit upp i skolåldern. 
Det gäller framförallt inrikes flyttar bland inrikes födda barn, men även barn 

som invandrar till Sverige är ofta under 6 år. Det är fler barn som lämnar Stock-

holms län än som flyttar till länet, men bland ungdomar från gymnasieåldern 
och uppåt sker det en något större inflyttning än utflyttning till/från länet. Det 

är liten inrikes omflyttning bland utrikes födda barn.  

 
Diagram 8.3. Inrikes och utrikes flyttningar15 bland hemmaboende barn till Stockholms län efter 
inrikes respektive utrikes födda och ålder, år 2014. Antal  

 
Källa: SCB, Befolkningsstatistiken  
 
 
  

                                                 
15 Då familjetyp mäts vid slutet av året innebär det att barn som är födda under 2012 och utvandrat samma 

år inte inkluderas då det inte registrets med någon familjetyp. Under 2012 gällde detta 85 barn.  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Inflyttade från annat län

Utflyttade till andra län

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Immigranter

Emigranter

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Inflyttade från annat län

Utflyttade till annat län

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Immigranter

Emigranter

Inrikes flyttningar Utrikes flyttningar

Inrikes födda

Utrikes födda
Utrikes flyttningarInrikes flyttningar

Antal

Antal Antal

Antal



Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2013/2014 

50 

8.3. Flyttningar till och från andra län 

Liksom tidigare år går många av flyttarna från Stockholms län till något av 
de angränsande länen Södermanland eller Uppsala samt till storstadslänen 

Skåne och Västra Götaland. Dessa län står också för många av flyttningarna till 

Stockholms län, men Stockholms län har ett negativt flyttnetto mot dem. Det 
största negativa flyttnettot för Stockholms län år 2014 var mot Uppsala län, 351 

barn. Därefter följde Södermanland och Skåne län med 205 respektive 182 barn. 

År 2014 var Stockholms läns flyttnetto negativt mot alla övriga län i riket. I flera 
fall handlade det dock endast om ett fåtal personer.  

Bland de barn som lämnar Stockholms län för ett annat län är det vanligt att 

flytten går till någon av föräldrarnas födelselän. Ungefär en tredjedel av flyttar-
na från länet gick till ett län där någon eller båda föräldrarna var födda. Det är 

vanligare att flytten går till mammans födelselän än till pappans, vilket till viss 

del kan förklaras av att det är fler barn som bor med sin mamma.  
 

Tabell 8.2. Inrikes inflyttade och utflyttade hemmaboende barn 0–17 år till/från Stockholms län efter 
in- respektive utflyttningslän, år 2011–2014. Antal 

  2014  2013  2012  2011 

  Inflyttade Utflyttade   Inflyttade Utflyttade  Inflyttade Utflyttade   Inflyttade Utflyttade 

Blekinge län 57 62  45 47  48 52  34 28 

Dalarnas län 156 293  166 238  182 262  171 258 

Gotlands län 74 103  98 144  74 117  76 124 

Gävleborgs län 185 251  167 266  206 288  210 264 

Hallands län 83 149  60 93  68 95  63 130 

Jämtlands län 72 115  80 91  87 116  92 88 

Jönköpings län 136 138  128 136  98 147  121 132 

Kalmar län 96 143  94 132  90 137  89 120 

Kronobergs län 61 70  56 46  46 63  56 53 

Norrbottens län 91 139  127 144  114 116  129 145 

Skåne län 295 477  339 444  313 460  364 475 

Södermanlands län 511 716  443 700  354 640  417 652 

Uppsala län 424 775  453 631  431 639  492 589 

Värmlands län 101 119  83 119  103 124  88 119 

Västerbottens län 120 149  131 138  105 157  123 129 

Västernorrlands län 116 142  132 154  122 156  129 165 

Västmanlands län 181 277  196 241  201 270  162 231 

Västra Götalands län 410 458  422 503  427 431  388 469 

Örebro län 190 194  165 200  136 164  177 190 

Östergötlands län 248 288  214 303  259 289  275 223 

Totalt 3 607 5 058  3 599 4 770  3 464 4 723  3 656 4 584 

Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 
 

8.4. Flyttningar till och från kommunerna i Stockholms län 

Nacka och Täby var de kommuner som hade störst nettoinflyttning av barn 

under 2014. Det höga positiva flyttnettot beror i första hand på en hög inflytt-

ning av barn från andra kommuner i länet.   
Stockholms stad hade liksom tidigare år det största negativa flyttnettot, med 

nära 2 300 fler barn som flyttade ut än som flyttade in. Barn från Stockholms 
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stad flyttar framförallt till andra kommuner i länet och det är mestadels yngre 
barnfamiljer som lämnar kommunen. Av de barn som flyttade från Stockholms 

stad till en annan kommun i länet var cirka 65 procent fem år eller yngre. Hud-

dinge och Nacka är liksom tidigare år de kommuner barnen från Stockholms 
stad oftast flyttar till, 13 procent av barnen som flyttade från Stockholms stad 

till en annan kommun i länet flyttade till Huddinge respektive Nacka.  

Stockholms stad hade ett negativt flyttnetto i förhållande till landets övriga 
län på 818 barn. Liksom tidigare år är det vanligast att flytten går till något av 

de övriga storstadslänen eller grannlänen. Omkring 12 procent av de barn som 

lämnade Stockholms stad för ett annat län flyttade till Uppsala och 11 procent 
till Södermanland. Storstadslänen Skåne och Västra Götaland fick 11 procent 

var av de barn som lämnade Stockholms stad för ett annat län.  

Stockholms stad hade ett positivt immigrationsnetto på drygt 1 500 barn. 
Även Södertälje och Botkyrka hade ett högt immigrationsnetto med drygt 450 

respektive knappt 300 fler invandrade än utvandrade barn. Dessa kommuner 

har legat i topp även tidigare år. 
 

Tabell 8.3. In- och utflyttade hemmaboende barn 0–17 år till/från Stockholms läns kommuner, år 
2014. Antal 

    Annan kommun i 
länet 

 

Annat län 

 

Utlandet Kommun 
 

  

Netto 
flyttning Inflyttade Utflyttade 

 
Inflyttade Utflyttade 

 
Inflyttade Utflyttade 

Botkyrka 112 790 898  147 224  405 108 
Danderyd 199 385 238  59 39  154 122 
Ekerö 176 331 188  63 43  35 22 
Haninge 297 745 643  167 161  254 65 
Huddinge 304 1 273 1 112  177 237  310 107 

Järfälla 355 772 525  137 151  172 50 
Lidingö 240 425 222  66 61  149 117 
Nacka 522 1 197 688  127 195  244 163 
Norrtälje 183 230 127  134 129  91 16 
Nykvarn 73 116 42  16 19  13 11 

Nynäshamn 102 215 148  69 52  51 33 
Salem 131 257 124  32 47  29 16 
Sigtuna 243 447 266  151 221  203 71 
Sollentuna 277 672 536  121 119  235 96 
Solna -337 764 1 048  93 180  221 187 

Stockholm -2 258 3 626 6 604  1 243 2 061  2 882 1 344 
Sundbyberg -29 523 613  61 122  163 41 
Södertälje 264 495 528  231 393  565 106 
Tyresö 376 560 238  62 65  77 20 
Täby 471 779 405  112 58  140 97 

Upplands Väsby -16 327 330  86 139  87 47 
Upplands-Bro 177 309 155  65 98  86 30 
Vallentuna 109 335 219  36 59  37 21 
Vaxholm 57 118 76  25 19  24 15 
Värmdö 134 366 264  54 74  75 23 

Österåker 199 392 212   73 92   87 49 

Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 
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8.5. Inrikes flyttningar uppdelat på inrikes och utrikes födda barn 

Stockholms län har ett negativt flyttnetto gentemot övriga delar av landet när 
det gäller barn. När det gäller utrikes födda barn som flyttat inom Sverige ser 

det däremot lite annorlunda ut. Under 2014 var det nästan lika många utrikes 

födda barn som flyttade till Stockholms län från övriga län i landet som flyttade 
från Stockholms län till ett annat län. Det är dock en förändring sedan 2011, då 

länet hade ett positivt flyttnetto på ungefär 170 barn. 

Syrien var det vanligaste födelselandet bland utrikes födda barn som flyttade 
till Stockholms län från andra delar av landet. Barn födda i Syrien utgjorde 16 

procent av alla utrikes födda barn som flyttade in till länet under året. Andra 

vanliga födelseländer var Irak, Somalia, Afghanistan och Iran. Även bland de 
utrikes födda barn som flyttade från Stockholms län till ett annat län var Syrien 

det vanligaste födelselandet. Övriga vanliga födelseländer var Somalia, Irak, 

Afghanistan och Thailand.  
 

Tabell 8.4. Inflyttade från annat län och utflyttade till annat län, utrikes födda hemmaboende barn  
0–17 år efter ålder, år 2014. Antal och andel 

Inflyttade från annat län 
 

Utflyttade till annat län 

Födelseland Antal Andel  
 

Födelseland Antal Andel  

Syrien 119 16 
 

Syrien 164 22 
Irak 79 11 

 
Somalia 80 11 

Somalia 49 7 
 

Irak 59 8 
Afghanistan 30 4 

 
Afghanistan 34 4 

Iran 24 3 
 

Thailand 26 3 
Övriga länder 442 59 

 
Övriga länder 396 52 

Summa 743 100   Summa 759 100 

Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 
 

Det är stora skillnader mellan kommunerna avseende hur stor andel av de in-

rikes in- och utflyttade barnen som är födda utanför Sverige. Detta hänger 
samman med att andelen utrikes födda bland de boende i kommunerna varie-

rar kraftigt. Generellt är andelen utrikes födda bland både in- och utflyttade låg 

i de kommuner där andelen utrikes födda i befolkningen är låg.  
Nykvarn och Vaxholm var de kommuner där andelen utrikes födda bland in-

flyttade var lägst år 2014, medan andelen utrikes födda bland utflyttade var 

lägst i Nykvarn, Ekerö och Värmdö. I alla dessa kommuner är andelen utrikes 
födda 10–12 procent, vilket är lägre än genomsnittet i länet.  

Andelen utrikes födda är störst i Botkyrka och Södertälje och dessa kommu-

ner har tillsammans med Sigtuna högst andel utrikes födda bland de inflyttade 
barnen. Andelen utrikes födda är hög också bland de som lämnar Botkyrka och 

Södertälje, men även bland de som lämnar exempelvis Huddinge, Upplands 

Väsby och Danderyd.  
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Tabell 8.5. Antal och andel inrikes inflyttade och utflyttade hemmaboende barn 0–17 år till kommu-
nerna uppdelade på utrikes och inrikes födda barn samt inrikes födda barn med utländsk bakgrund, 
år 2014. 

  Totalt antal inflyttade 
  

Totalt antal utflyttade   

Andel 
utrikes 
födda i 

kommunen 

Kommun Inrikes 
födda m. 

svensk 
bakgrund 

Inrikes 
födda m. 
utländsk 

bakgrund 
Utrikes 

födda 

Andel 
utrikes 
födda   

Inrikes 
födda m. 

svensk 
bakgrund 

Inrikes 
födda m. 
utländsk 

bakgrund 
Utrikes 

födda 

Andel 
utrikes 
födda 

Botkyrka 380 294 263 28 
 

429 384 309 28 40 
Danderyd 340 48 56 13 

 
186 26 65 23 15 

Ekerö 346 18 30 8 
 

193 21 17 7 11 
Haninge 549 170 193 21 

 
519 124 161 20 24 

Huddinge 834 318 298 21 
 

651 354 344 26 27 

Järfälla 461 267 181 20 
 

367 174 135 20 26 
Lidingö 393 28 70 14 

 
222 20 41 14 16 

Nacka 1013 167 144 11 
 

619 136 128 14 18 
Norrtälje 296 34 34 9 

 
188 32 36 14 11 

Nykvarn 114 13 5 4 
 

58 1 2 3 11 

Nynäshamn 201 44 39 14 
 

139 36 25 13 15 
Salem 173 58 58 20 

 
136 18 17 10 17 

Sigtuna 232 169 197 33 
 

267 119 101 21 28 
Sollentuna 485 153 155 20 

 
361 159 135 21 22 

Solna 461 219 177 21 
 

895 166 167 14 27 

Stockholm 2 761 1 075 1 033 21 
 

5 960 1 330 1 375 16 23 
Sundbyberg 321 129 134 23 

 
441 143 151 21 28 

Södertälje 279 181 266 37 
 

511 182 228 25 36 
Tyresö 518 44 60 10 

 
203 50 50 17 15 

Täby 663 100 128 14 
 

321 65 77 17 16 

Upplands Väsby 218 100 95 23 
 

265 86 118 25 26 
Upplands-Bro 208 97 69 18 

 
168 42 43 17 23 

Vallentuna 308 29 34 9 
 

222 26 30 11 13 
Vaxholm 128 9 6 4 

 
66 9 20 21 10 

Värmdö 366 26 28 7 
 

296 16 26 8 12 

Österåker 351 50 64 14 
 

241 31 32 11 14 

Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 

 

8.6. Barnens familjer 

Precis som bland barn i allmänhet har de flesta barn som flyttar över en läns-
gräns, immigrerar eller emigrerar sammanboende föräldrar. Störst andel barn 

med ensamstående föräldrar återfinns i gruppen som flyttat till Stockholms län 

från något annat län i landet. Bland dessa barn bodde nära fyra av tio barn med 
en ensamstående förälder efter flytten, oftast en ensamstående mamma. Bland 

de barn som lämnat länet är andelen med en ensamstående förälder drygt 30 

procent. Andelen bland de som immigrerat eller emigrerat är 28 respektive 25 
procent.  
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Diagram 8.4. Inrikes och utrikes flyttningar bland hemmaboende barn 0–17 år till och från Stock-
holms län efter typ av familj, år 2014. Andel 

 
Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 

 

Jämfört med barnen under 18 år är det vanligare att ungdomar i åldrarna   

18–21 år flyttar med en ensamstående förälder. Bland de ungdomar som flyttar 
till eller från något annat län är andelen med en ensamstående förälder omkring 

50 procent. Det är särskilt andelen som flyttat med en ensamstående pappa som 

är högre bland ungdomarna över 18 år än bland de yngre barnen, vilket hänger 
samman med att äldre barn och ungdomar i större utsträckning än yngre bor 

tillsammans med sin pappa.  

 
Diagram 8.5. Inrikes och utrikes flyttningar bland hemmaboende barn 18–21 år till och från Stock-
holms län efter typ av familj, år 2014. Andel 

 
Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 
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8.7. Flyttningar i samband med att föräldrarna separerar 

En anledning till att flytta kan vara att föräldrarna separerar. Att flytta i sam-
band med att föräldrarna separerar är vanligt och 42 procent av de drygt 12 200 

barn i Stockholms län som var med om en separation under 2013 flyttade också 

under året.  
Trots att en stor andel av de barn som är med om en föräldraseparation flyt-

tar utgör dessa barns flyttningar knappt 10 procent av det totala antalet flytt-

ningar bland barn i åldrarna 0–17 år. Denna andel är något högre bland flytt-
ningarna inom kommunen och något lägre bland flyttningar över kommun-

gräns samt bland flyttningarna till respektive från andra län. 

De flesta barn som flyttar i samband med att föräldrarna separerar flyttar 
inom den egna kommunen, år 2013 gällde det drygt 3 600 barn. Nära 1 300 barn 

flyttade till en annan kommun i länet och knappt 400 lämnade länet. 300 av de 

barn som flyttade in till länet under 2013 flyttade i samband med en separation.  
 
Tabell 8.6. Flyttningar bland hemmaboende barn 0–17 år i Stockholms län vars föräldrar separerat 
under året, år 2013. Antal och andel av totalt antal flyttade 

 

 Barn vars föräldrar separerat under året 

 
Totalt antal flyttade Antal Andel av totalt antal flyttade 

Flyttat inom kommunen 34 981 3 631 10 
Flyttat inom länet 14 903 1 256 8 
Utflyttad till andra län 4 770 382 8 
Inflyttad från andra län 3 599 300 8 

Källa: SCB, Barn- och familjestatistik 

 
En flytt i samband med att föräldrarna separerar går ofta till en bostadsrätt 

eller hyresrätt. Av de omkring 5 100 barn i länet som flyttat i samband med en 

separation under 2013 (här inkluderas endast de barn som bodde i Stockholms 
län efter flytten) flyttade ungefär 1 800 till en hyresrätt och ungefär 2 300 till en 

bostadsrätt. 

Barn som bodde i småhus eller bostadsrätt innan föräldrarna separerade flyt-
tar oftare i samband med separationen än barn i hyresrätt. De som flyttat från 

ett småhus eller en bostadsrätt flyttar oftast till en bostadsrätt medan de som 

flyttar från en hyresrätt i de flesta fall flyttar till en annan hyresrätt. 
Om barnet flyttar eller inte beror också på vilken av föräldrarna barnet bor 

med efter separationen. Det är ganska små skillnader i andelen som flyttar vad 

gäller barn i hyresrätt. För barn som bodde i småhus eller bostadsrätt före sepa-
rationen är det däremot vanligare att barn som bor med sin mamma efter sepa-

rationen har flyttat under året. Särskilt för barn som bodde i småhus före sepa-

rationen är det stora skillnader beroende på om barnet bor med sin mamma 
eller pappa i slutet av året. 78 procent av barnen som bodde med sin pappa i 

slutet av året bodde kvar i huset jämfört med 38 procent av barnen som bodde 

med sin mamma.  
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Tabell 8.7. Boendeform före och efter separationen. Hemmaboende barn boende i Stockholms län. 
År 2013. Andel och antal 

  
Andel 

    

 

 
Boende före 
separation Kvarboende 

Flyttat till: 

Summa 
Totalt 
antal 

 
Småhus Hyresrätt Bostadsrätt 

Samtliga barn 
Småhus 53 12 9 26 100 4 501 
Hyresrätt 65 6 21 8 100 4 885 
Bostadsrätt 53 6 14 27 100 2 765 

Bor med mor efter 
separationen 

Småhus 38 15 12 35 100 2 806 
Hyresrätt 64 6 22 8 100 3 894 
Bostadsrätt 46 6 17 31 100 2 023 

Bor med far efter 
separationen 

Småhus 78 8 4 11 100 1 682 
Hyresrätt 69 7 18 6 100 982 
Bostadsrätt 71 4 8 17 100 739 

Källa: SCB, Barn- och familjestatistik och databasen STATIV 
 

8.8. Ensamkommande flyktingbarn  

Barn som söker asyl 

Antalet ensamkommande barn16 som söker asyl i Sverige har ökat kraftigt 
under de senaste tio åren. Under 2014 sökte drygt 7 000 ensamkommande barn 

asyl i Sverige. Det var en ökning med 80 procent sedan året innan.17 Antalet en-

samkommande barn har fortsatt att öka under början av 2015, under januari och 
februari har antalet barn som sökt asyl varit 70 procent högre än samma period 

2014. I februari 2015 uppskattade Migrationsverket att 7 800 ensamkommande 

barn beräknas söka asyl i Sverige under 2015. 18  
 

Diagram 8.6. Antal ensamkommande barn som sökt asyl i Sverige år 2004–2014 
Antal 

 
Källa: Migrationsverket 
 

Av barnen som sökte asyl under 2014 var 19 procent flickor och 81 procent 
pojkar. De vanligaste medborgarskapsländerna bland barn som kom ensamma 

                                                 
16 Ett ensamkommande barn är en person under 18 år som kommit till Sverige och sökt asyl utan sina för-

äldrar eller annan legal vårdnadshavare. 
17 Migrationsverket (2015) Aktuellt om ensamkommande barn & ungdomar. Januari 2015 
18 Migrationsverket (2015) Aktuellt om ensamkommande barn & ungdomar. Mars 2015 
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var Afghanistan, Eritrea, Syrien och Somalia.19 De flesta barn, 90 procent, var 
tonåringar. Drygt hälften av barnen var 16 år eller äldre.20  

 
Tabell 8.12. De vanligaste nationaliteterna bland ensamkommande barn som sökte asyl i Sverige år 
2014 

Land Antal barn 

Afghanistan 1 547 
Eritrea 1 456 
Syrien 1 233 
Somalia 1 118 
Statslösa 448 

Marocko 375 
Algeriet 126 
Etiopien 114 
Irak 84 
Albanien 82 

Källa: Migrationsverket 
 

När ett ensamkommande barn kommer till Sverige och söker asyl erbjuds 
barnet ett tillfälligt boende i den kommun där det ger sig till känna, den så kal-

lade ankomstkommunen. Alla kommuner kan bli en ankomstkommun, men de 

flesta barn som söker asyl ger sig till känna i någon av de kommuner där Mi-
grationsverket har kontor där ensamkommande barn kan söka asyl. I Stock-

holms län finns dessa kontor i Solna och Sigtuna. När ett ensamkommande 

barn söker asyl ska Migrationsverket anvisa barnet till en kommun som sedan 
ansvarar för att ta hand om barnet.21   

 
Tabell 8.13. Antal platser för ensamkommande barn i Stockholms läns kommuner, antingen till-
gängliga för asylsökande eller som har beviljats uppehållstillstånd. År 2015 

Kommun Platser  Kommun Platser 

Botkyrka 27  Sollentuna 50 
Danderyd 20  Solna 133 
Ekerö 23  Stockholm 412 
Haninge 54  Sundbyberg 18 
Huddinge 59  Södertälje 0 

Järfälla 44  Tyresö 40 
Lidingö 24  Täby 60 
Nacka 49  Upplands Väsby 43 
Norrtälje 51  Upplands-Bro 27 
Nykvarn 14  Vallentuna 40 

Nynäshamn 22  Vaxholm 9 
Salem 27  Värmdö 55 
Sigtuna 120  Österåker 40 

Totalt i länet  

 
1 461 

Källa: Migrationsverket 
 

Migrationsverket hade den 1 mars 2015 tecknat överenskommelser med 288 

kommuner i landet om nära 8 600 platser för ensamkommande barn. Överens-

kommelser om platser innebär att kommunen erbjuder ett antal boendeplatser 

                                                 
19 Migrationsverket (2015) Aktuellt om ensamkommande barn & ungdomar. Januari 2015 
20 Migrationsverket (2015) Power point-presentation: Migrationsverket. Information om ensamkommande barn. 

Tillgänglig på www.migrationsverket.se via: Andra aktörer/Kommuner/Om ensamkommande barn och 
ungdomar  

21 Migrationsverket (2015) Aktuellt om ensamkommande barn & ungdomar. Januari 2015 

http://www.migrationsverket.se/
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som är tillgängliga för barn som är asylsökande eller har fått uppehållstillstånd. 
De flesta kommuner i Stockholms län har träffat avtal med Migrationsverket 

om sådana platser och totalt finns det överenskommelser om 1 461 platser i lä-

net. Flest platser har Stockholms stad följt av Solna och Sigtuna. 22  
Från och med 2014 har Migrationsverket möjlighet att anvisa barn till en 

kommun oavsett om kommunen har en överenskommelse om att ta emot en-

samkommande barn eller inte. Anvisningarna sker utifrån fyra steg: 
1. Till kommun där barnet har viss anknytning, t.ex. en släkting. 

2. Till kommun med överenskommelse och som anmält ledig plats. 

3. Till kommun 
a) utan överenskommelse 

b) med överenskommelse men vars mottagande inte startat 

c) med överenskommelse men där de överenskomna platserna är färre 
än kommunens fördelningstal. 

4. Nödventilen, till samtliga kommuner i en jämnviktad turordning.23 

Antalet barn som kommer till Sverige varierar över året, ofta kommer färre 
barn i början av året och fler under hösten. Det kan innebära att det finns 

tomma platser i början av året men att bristen på platser är stor under senare 

delen av året. Detta blev särskilt tydligt under början av 2015 då många kom-
muner ökat antalet asylplatser och många lediga asylplatser uppstått under en 

kort tid.24  

Den 1 januari fanns 5 055 asylsökande ensamkommande barn inskrivna i Mi-
grationsverkets mottagningssystem. Västra Götalands län hade störst andel av 

de ensamkommande asylsökande barnen i landet. Av de barn som den 1 janu-

ari 2015 var inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem befann sig 20 
procent i Västra Götalands län. Även Stockholms och Skåne län tar emot en stor 

del av de asylsökande ensamkommande barnen, 14 respektive 13 procent av 

samtliga inskrivna barn.  
Av de 719 barnen i Stockholms län fanns 40 procent i Stockholms stad. 
 

Tabell 8.14. Antal asylsökande ensamkommande barn 0–17 år inskrivna i Migrationsverkets mot-
tagningssystem. 1 januari 2015  

Kommun Antal  Kommun Antal 

Botkyrka 11  Sollentuna 14 
Danderyd 2  Solna 37 
Ekerö 6  Stockholm 289 
Haninge 35  Sundbyberg 4 
Huddinge 9  Södertälje 21 

Järfälla 36  Tyresö 19 
Lidingö 10  Täby 8 
Nacka 16  Upplands Väsby 38 
Norrtälje 28  Upplands-Bro 21 
Nykvarn 7  Vallentuna 9 

Nynäshamn 17  Vaxholm 2 
Salem   Värmdö 15 
Sigtuna 53  Österåker 12 

Totalt i länet    719 

Källa: Migrationsverket 

                                                 
22 Migrationsverket (2015) Aktuellt om ensamkommande barn & ungdomar. Mars 2015 
23 Migrationsverket (2015) Aktuellt om ensamkommande barn & ungdomar. Januari 2015 
24 Migrationsverket (2015) Aktuellt om ensamkommande barn & ungdomar. Mars 2015 
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Barn som får uppehållstillstånd 

År 2014 beviljades 3 252 ensamkommande barn och unga 0–19 år uppehålls-

tillstånd i Sverige, varav 406 i Stockholms län. Antalet ensamkommande barn 

som fått uppehållstillstånd har i likhet med i riket som helhet ökat de senaste 
åren. Under 2014 tog samtliga kommuner i länet emot ensamkommande barn 

som beviljats uppehållstillstånd och därmed omfattas av ersättningsförord-

ningen. Stockholms stad tog emot flest ensamkommande barn, följt av Upp-
lands Väsby och Botkyrka. 

 
Tabell 8.15. Antal ensamkommande barn 0–19 år som erhållit uppehållstillstånd, efter kommun. År 
2008–2014 

Kommun 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Botkyrka 20 6 4 2 9 2 12 
Danderyd 2 0 0 0 0 0 1 
Ekerö 5 5 6 8 3 1 0 
Haninge 11 14 3 5 7 5 4 
Huddinge 17 11 6 19 7 1 4 

Järfälla 14 7 5 4 4 5 5 
Lidingö 5 4 2 11 2 0 1 
Nacka 9 6 1 1 1 6 0 
Norrtälje 19 15 14 26 7 1 1 
Nykvarn 4 2 5 6 0 0 0 

Nynäshamn 5 2 2 6 2 2 2 
Salem 5 6 5 7 0 0 0 
Sigtuna 12 19 22 9 4 3 0 
Sollentuna 2 1 4 3 2 2 3 
Solna 4 13 17 5 7 2 0 

Stockholm 186 155 147 127 140 89 73 
Sundbyberg 3 4 1 1 2 4 1 
Södertälje 15 14 2 9 10 7 20 
Tyresö 12 19 11 17 17 15 11 
Täby 6 2 1 2 0 0 2 

Upplands Väsby 29 17 20 27 19 18 12 
Upplands-Bro 8 6 7 7 4 3 2 
Vallentuna 5 4 2 0 7 1 2 
Vaxholm 1 0 0 0 0 0 0 
Värmdö 5 5 8 9 9 2 8 

Österåker 2 7 6 7 0 1 1 

Totalt 406 344 301 318 263 170 165 

Källa: Migrationsverket 
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8.9. Adoptivbarn  

Även barn som adopteras från andra länder räknas som immigranter. Antalet 
barn som adopterats till länet har varierat under 2000-talet och var som högst 

under åren 2003 och 2004 då närmare 350 barn per år adopterades. Efter en 

uppgång i antalet adoptioner under 2008 och 2009 har antalet återigen sjunkit 
och under 2014 adopterades 125 barn till länet. Nära tre av tio barn som adopte-

rades från andra länder under 2014 bor i Stockholms län.  

 
Diagram 8.7. Antalet adopterade25, utrikes födda, barn till Stockholms län år 2001–2014 

 
Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 
 

Under början av 2000-talet var Kina det vanligaste födelselandet bland de 

barn som adopterades, och exempelvis år 2005 var nära hälften av de barn som 

adopterades födda i Kina. År 2013 och 2014 var Indien det vanligaste födelse-
landet bland de barn som adopterades, medan Kina var det näst vanligaste lan-

det. Av de barn som adopterades under 2014 var 16 procent födda i Indien.  

 

  

                                                 
25 Antal adopterade enligt det år adoptionen registrerats i befolkningsstatistiken. 
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9. Dödlighet 

9.1. Utvecklingen av antalet döda 

Dödligheten bland barn har minskat kraftigt sedan slutet av 1800-talet och 

ligger nu på en mycket låg nivå. Generellt dör fler pojkar än flickor, men ned-

gången i antalet döda har varit kraftigare bland pojkar vilket gör att skillnader-
na mellan könen minskat allt mer. År 2014 avled 75 barn i Stockholms län, nå-

got fler pojkar än flickor. Antalet döda 2014 är något lägre än tidigare under 

2000-talet då drygt 100 barn per år har avlidit i länet, men eftersom det rör sig 
om små tal är det minskade antalet döda inte nödvändigtvis tecken på en reell 

minskning av dödligheten. Den kraftiga ökningen av antalet döda år 2004, som 

syns i diagrammet nedan, beror på tsunamin i Thailand. 
 

Diagram 9.1. Dödsfall bland pojkar och flickor 0–17 år i Stockholms län, år 1970–2014 

Antal  

 
 År 
Källa: SCB, Historiska befolkningsregistret 
 

Under barnets första levnadsår är risken att avlida större än för de nästkom-

mande åren och de flesta barn som dör är spädbarn. Av de barn som dog i länet 
2014 hade mer än hälften inte hunnit fylla ett år. Spädbarnsdödligheten i Sve-

rige har minskat kraftigt. I början av 1970-talet dog drygt 9 av 1 000 födda barn i 

länet. Under de senaste åren, 2012–2014, har spädbarnsdödligheten i länet varit 
2 av 1 000 födda eller cirka 60 döda av drygt 29 000 födda varje år. I riket totalt 

var spädbarnsdödligheten 2,5 döda av 1 000 födda barn under samma period. 

Spädbarnsdödligheten är alltså något lägre i länet än i riket, något som gällt i 
stort sett under hela 2000-talet. Tidigare var spädbarnsdödligheten betydligt 

högre bland pojkar än bland flickor men idag har skillnaderna i princip för-

svunnit.  
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Diagram 9.2. Spädbarnsdödlighet i Stockholms län, år 1970–2014. 
Antal döda per 1 000 födda. 3-åriga glidande medelvärden 

 
Källa: SCB, Befolkningsstatistiken och Historiska befolkningsregistret 
 

9.2. Dödsorsaker 

Bland barn som avlider innan de fyllt 1 år är sjukdomar hos nyfödda och 
medfödda missbildningar de vanligaste dödsorsakerna. Dessa dödsorsaker står 

för cirka två av tre dödsfall bland nyfödda barn de senaste fem åren.  

Plötslig spädbarnsdöd var tidigare en relativt vanlig dödsorsak, men dödlig-
heten har minskat under de senaste decennierna. Under perioden 2009–2013 

stod plötslig spädbarnsdöd för endast omkring 6 procent av dödsfallen bland 

nyfödda, både i Stockholms län och i riket som helhet. Nedgången i dödlighet 
beror till stor del på ändrade råd, då forskning visat att risken för plötslig späd-

barnsdöd är lägre om barnet sover på rygg istället för på mage. I Socialstyrel-

sens senast uppdaterade råd för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd 
rekommenderas även att barn under 3 månader sover i egen säng.  

 
Diagram 9.3. Avlidna 0-åringar i Stockholms län åren 2009–2013 efter dödsorsak. Antal 

 
Källa: Socialstyrelsen, Dödsorsaksregistret 
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Bland barn i åldrarna 1–17 år är skador och förgiftningar den vanligaste 
dödsorsaken i länet med 30 procent av alla dödsfall. För ungdomar mellan 18 

och 21 år är skador och förgiftningar än vanligare och utgör två tredjedelar av 

dödsfallen i åldersgruppen. För både barn och ungdomar som omkommer på 
grund av skador och förgiftningar hör trafikolyckor och självmord till de van-

ligaste orsakerna.  

Den näst vanligaste dödsorsaken bland barn 1–17 år är tumörer vilket omfat-
tar en femtedel av alla dödsfall. Bland ungdomar 18-21 år utgör tumörer en 

tiondel av dödsfallen. 

 
Diagram 9.4. Avlidna 1–17-åringar i Stockholms län åren 2009–2013.  
Antal 

 
Källa: Socialstyrelsen, Dödsorsaksregistret 
 
Diagram 9.5. Avlidna 18–21-åringar i Stockholms län åren 2009–2013. 
Antal 

 
Källa: Socialstyrelsen, Dödsorsaksregistret 
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9.3. Standardiserade dödstal 

För pojkar och flickor i åldrarna 0–17 år har standardiserade dödstal eller 
SMR-tal (Standardized Mortality Ratio) beräknats för den senaste tioårspe-

rioden. Antalet döda barn i länet jämförs med det förväntade antalet döda barn 

givet att länets 0–17 åringar har samma dödlighet som motsvarande grupp i 
riket. På så vis får man en kvot som, om den är över 1 ska tolkas som att död-

ligheten bland barn i länet är högre än i riket, och om den är under 1 innebär att 

dödligheten är lägre i länet än i riket. Både för pojkar och för flickor är SMR-
talet under 1 vilket innebär att dödligheten bland barn är lägre i länet än totalt i 

riket.  

 
Diagram 10.6. SMR-tal för flickor och pojkar Stockholms län, ett genomsnitt av åren 2005–2014 

  
Källa: SCB, Befolkningsregistret 
Skillnaden mellan dödligheten i riket och dödligheten i Stockholms län är signifikant på 99-procentsnivån 
för pojkar och på 95-procentsnivån för flickor. 
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Bilaga 1. Begreppsförklaringar 

Antal barn 

Hemmaboende eller ej hemmaboende barn 

I denna rapport skiljer vi på hemmaboende barn och ej hemmaboende barn. 

De definieras på följande sätt: 
Hemmaboende barn – samtliga barn under 16 år samt barn 16 år och äldre som är 

folkbokförda med föräldrar eller med andra vuxna i föräldrars ställe. 

Ej hemmaboende barn – barn 16 år eller äldre som inte är folkbokförda med för-
äldrar eller vuxna som är i föräldrars ställe. 

 

Ålder 

Med ålder avses generellt den ålder som barnet hade den 31 december re-

spektive år.  

 

Familjebegreppet 

Registret över barn och deras familjer, som bygger på uppgifter från folkbok-

föringen, är här vår källa för beskrivning av familjesammansättning och sepa-

rationer.  
 

Gifta, sambor och ensamstående föräldrar 

I Registret över barn och deras familjer används uppgift om fastighet för att 
skapa familjer. För familjer där föräldrarna är gifta fångas den faktiska familje-

situationen, men det blir en viss underskattning av antalet barn som bor med 

föräldrar som är sambo och en överskattning av antalet barn med en ensamstå-
ende förälder. Sambor med gemensamma barn kopplas samman genom barnet, 

men familjer där alla barn är biologiskt eller adoptivbarn till endast en av för-

äldrarna klassas istället som familjer med en ensamstående förälder.  
Att fastighet används innebär också att föräldrar som är skrivna på samma 

fastighet men bor i olika lägenheter inom fastigheten klassas som en samman-

boende familj, men detta förekommer troligen sällan.  
I den statistik som bygger på uppgifter från intervjuundersökningar och en-

käter finns inte dessa problem då man där tar reda på familjens sammansätt-

ning genom frågor direkt till de vuxna. 
 

Nollåringar 

Det finns ett speciellt problem vid redovisning av de allra yngsta barnens fa-
miljer. Mycket tyder på att särskilt andelen 0-åringar som lever med endast 

mamman överskattas när man använder befolkningsregistren som källa. Skälen 

är två. Föräldrar som nyligen har flyttat samman kanske inte hunnit anmäla 
adressändring före årsskiftet. En annan förklaring kan vara att man, när sta-



Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2013/2014 

66 

tistiken framställs, inte alltid hunnit få information om båda föräldrarnas per-
sonnummer. Samboföräldrar ska anmäla faderskap men det kan dröja innan en 

sådan anmälan görs och blir registrerad. Så länge det inte finns en sådan anmä-

lan registrerad kommer mamman att betecknas som ensamstående i statistiken. 
 

Barnens flyttar 

De uppgifter om flyttningar som redovisas avser hemmaboende barn. Barn 
som inte registrerats som hemmaboende i SCB:s register över totalbefolkningen 

ingår således inte. Antalet i gruppen som flyttat in och ut ur länet skiljer i antal i 

förhållande till de som redovisas i den officiella statistiken. Det är speciellt i 
åldergruppen 18–21 år som antalet in- och utflyttade skiljer sig åt. I denna ål-

dersgrupp är de flesta flyttar antingen flyttar hemifrån eller flyttar mellan två 

bostäder utanför föräldrahemmet. Även antalet barn i åldersgruppen 0–5 år 
som emigrerar skiljer sig markant. Här kan skillnaderna till stor del förklaras av 

att barn som fötts under året inte ingår i gruppen hemmaboende barn. 

Observera att diagrammen med tidsserier över flyttningar in och ut ur länet 
är baserade på samtliga flyttningar och alltså inte enbart de hemmaboende bar-

nen. Barnens familjetyp har mätts i slutet av året för samtliga flyttar, förutom 

barn som flyttat utomlands. Här har familjetyp vid årets början använts. Det är 
den senaste flytten barnet gjort under året som avses. 

 

Bo där man är folkbokförd 

Befolkningsstatistik och barn- och familjestatistik grundar sig på befolknings-

registren som utgår ifrån folkbokförd befolkning. Folkbokföringen speglar dock 

inte alltid det faktiska boendet. En brist i befolkningsregistren är avsaknaden av 
uppgifter om s.k. växelvis boende. Eftersom en individ endast kan vara folk-

bokförd på en adress innebär det att barn med separerade föräldrar är skrivna 

hos en av föräldrarna, även om de bor lika mycket hos mamma som hos pappa.  
 

Utbildningsbegrepp 

Definition av yrkes- och högskoleförberedande program: 

De högskoleförberedande programmen ska göra eleverna väl förberedda för 
studier på högskola och universitet. Ett högskoleförberedande program förbe-

reder inte för några yrken direkt efter gymnasieexamen. Följande program är 

högskoleförberedande: 
- Ekonomiprogrammet 

- Estetiska programmet 

- Humanistiska programmet 
- Naturvetenskapsprogrammet 

- Teknikprogrammet 

 
Yrkesprogrammen ska förbereda eleverna för yrkeslivet och leda till skick-

lighet i yrket. Efter utbildningen ska det vara möjligt att direkt påbörja en yr-

kesbana. Alla elever på ett yrkesprogram har också rätt att välja de kurser som 
krävs för att uppnå grundläggande högskolebehörighet. Följande program är 

yrkesförberedande: 

- Barn- och fritidsprogrammet 
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- Bygg- och anläggningsprogrammet 
- El- och energiprogrammet 

- Fordons- och transportprogrammet 

- Handels- och administrationsprogrammet 
- Hantverksprogrammet 

- Hotell- och turismprogrammet 

- Industritekniska programmet 
- Naturbruksprogrammet 

- Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

- VVS-och fastighetsprogrammet 
- Vård- och omsorgsprogrammet 

 

Inkomstbegrepp 

Disponibel inkomst 

De samlade inkomsterna i en familj inklusive bidrag och med skatter och 

andra negativa transfereringar fråndragna kallas disponibel inkomst. Värdet av 

egenproduktion i hemmet liksom nyttan av offentlig konsumtion ingår inte i 
den disponibla inkomsten.  

 

Disponibel inkomst per konsumtionsenhet 

För att kunna jämföra olika familjers eller hushålls ekonomiska standard be-

höver inkomsten relateras till försörjningsbördan. Ett enkelt sätt vore att ställa 

den disponibla inkomsten i relation till antalet personer i familjen. Måttet förfi-
nas dock genom att varje person ges en vikt som bygger på beräknad konsumt-

ion. Vikten kan sägas utgöra det antal konsumtionsenheter som en person re-

presenterar. De olika familjemedlemmarnas vikter (konsumtionsenheter) sum-
meras och den disponibla inkomsten divideras med denna summa. På så sätt 

erhålls måttet disponibel inkomst per konsumtionsenhet. 

 
Tabell A. Konsumtionsenhetsskala 

Person Konsumtionsenhet 

Ensamboende 1,00 
Sammanboende par 1,51 
Ytterligare vuxen 0,60 
Första barnet 0–19 år 0,52 
Andra och påföljande barn 0–19 år 0,42 

 

Ett sammanboende par med två barn består av 1,51+0,52+0,42 = 2,45 kon-

sumtionsenheter. Om detta hushåll har en disponibel inkomst på 490 000 kro-

nor har de därför en disponibel inkomst på: 490 000 kronor/2,45 konsumtions-
enheter = 200 000 kronor per konsumtionsenhet. Detta mått är detsamma för 

alla personer som ingår i hushållet. 

Inkomststandard 

Måttet inkomststandard kombinerar inkomsterna och det antal personer som 

ska leva på dessa. Inkomststandarden för en familj utgörs av den disponibla 

inkomsten dividerad med en norm för familjens levnadsomkostnader. Storle-
ken på de beräknade levnadsomkostnaderna beror av familjens storlek och 

sammansättning. Vid värde 1,0 ligger familjen på gränsen för lägsta rimliga 
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standard. Vid värdet 2,0 är inkomsterna tillräckliga för försörjning av två famil-
jer utan att någon ska ha lägre standard än lägsta rimliga standard. Med be-

greppet låg inkomststandard menas att man ligger under 1,0. 

 
Köpkraft 

Köpkraft är ett mått på den relativa inkomstfördelningen. Alla barn i Stock-

holms län grupperas i fem lika stora grupper beroende på familjens disponibla 
inkomst per konsumtionsenhet. De 20 procent barn i familjer med den lägsta 

disponibla inkomsten per konsumtionsenhet har lägst köpkraft, medan de 20 

procent barn som lever i familjer med den högsta disponibla inkomsten per 
konsumtionsenhet har högst köpkraft. Beroende på inkomstfördelningen i olika 

kommuner och stadsdelsnämnder varierar andelen med låg respektive hög 

köpkraft. Om den disponibla inkomsten i varje kommun och stadsdelsnämnd 
fördelade sig på samma sätt som i länet som helhet skulle andelen med låg re-

spektive hög köpkraft vara 20 procent i alla områden. 

 
Tabell B. Inkomstgränser för köpkraftskvintiler, barn i Stockholms län 0–17 år 2013 

Kvintil Lägsta inkomstnivå Högsta inkomstnivå Antal barn 

Låg köpkraft 0 139 521 93 051 
Medellåg 139 522 198 666 93 050 
Medel 198 668 254 404 93 051 
Medelhög 254 404 331 078 93 051 
Hög 331 080   93 048 

 
    465 251 

Källa: SCB, Inkomst och taxeringsregistret (IoT)  



Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2013/2014 

69 

Bilaga 2. Statistikkällorna 

Registret över barn och deras familjer 

Statistiken i denna rapport bygger till största del av uppgifter från SCB:s be-

folkningsregister. SCB:s befolkningsregister består av uppgifter från folkbokfö-

ringen vilket är källan för beskrivning av familjesammansättning och separat-
ion. Ett särskilt register över barn och deras familjer har framställts genom be-

arbetning av befolkningsregistren.  

 

Inkomst- och taxeringsregistret (IoT)  

SCB framställer årligen ett totalräknat inkomstregister, Inkomst- och taxe-

ringsregistret (IoT). IoT är ett individregister som omfattar den befolkning som 
någon gång under året varit folkbokförd i landet. Registret färdigställs omkring 

12 månader efter undersökningsårets slut. IoT innehåller uppgifter om inkoms-

ter, avdrag, skatter, skattepliktig förmögenhet och sociala ersättningar.  
Med hjälp av Registret över totalbefolkningen, RTB, kan man bilda hushåll 

där också barn 18 år eller äldre ingår i familjen. Eftersom IoT baseras på uppgif-

ter om hela befolkningen är det möjligt att redovisa uppgifter på regional nivå, 
exempelvis på läns- och kommunnivå. 

 

STATIV 

STATIV är en longitudinell databas som ursprungligen tagits fram av SCB på 
uppdrag av Migrationsverket. Objektet i databasen är individen och avser 

samtliga folkbokförda individer 31 december 1997–2013. Databasen uppdateras 

varje år med en ny årgång. I databasen ingår uppgifter från olika register hos 
SCB, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. 

 

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) 

ULF/SILC är en urvalsundersökning som SCB genomför varje år. Undersök-
ningen ska belysa välfärden i nuläge och över tid, samband mellan problem på 

olika områden samt skillnader mellan olika befolkningsgrupper. De som inter-

vjuas är ett urval ur befolkningen, 16 år och äldre. Vanligtvis redovisas resulta-
ten för dubbelårgångar för att erhålla säkrare skattningar. Det ursprungliga 

urvalet omdefinieras till att gälla en barnpopulation. De barn som ingår barn-

statistiken är de som ingår i urvalspersonernas familjer enligt vad urvalsperso-
nen själv rapporterar. Observationerna kan sålunda komma från intervjuer an-

tingen med mamman eller med pappan eller med någon av föräldrarnas nya 

partner. 
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Barn-ULF 

Sedan år 2001 har SCB, inom ramen för ULF/SILC, även låtit barnen själva 
komma till tals. Samtliga barn i åldrarna 10–18 år som bor i hushållet minst 

halva tiden får själva svara på frågor om sin situation. Med barn avses då barn 

till den vuxna urvalspersonen eller dennes make/maka/sambo. Denna del av 
undersökningen kallas Barn-ULF. De frågor som ställs i Barn-ULF är i första 

hand sådana frågor som barnen själva är mest lämpade att besvara. Det handlar 

om bland annat om situationen i skolan, vad barnen gör på sin fritid, relationen 
till kompisar, föräldrar, lärare och andra vuxna. 
 

Dödsorsaksregistret 

Dödsorsaksregistret ger underlag för den officiella statistiken om dödsorsa-
ker i Sverige. Registrets data används också för beskrivningar av befolkningens 

hälsa, men de används även som underlag för insatser i hälso- och sjukvården 

och för forskning. Dödsorsaksregistret omfattar alla avlidna personer som vid 
tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige det år de avled, oavsett om 

själva dödsfallet inträffade inom eller utom landet. I redovisningen ingår inte 

dödfödda, personer som avlidit under tillfällig vistelse i Sverige eller asylsö-
kande som ännu inte fått uppehållstillstånd. Utvandrade svenskar, som inte 

längre är folkbokförda i Sverige, ingår inte heller. Dödsorsaksregistret innehål-

ler data från 1961 och uppdateras varje år.  
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