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Sammanfattning 

Fortsatt ökad andel som bor i Stockholms län 
Stockholms läns befolkning utgör en betydande del av Sveriges befolkning. År 2017 bodde 

drygt 23 procent av Sveriges befolkning i länet. Motsvarande andel var 18 procent år 1980 

och 21 procent år 2000. Att befolkningen i Stockholms län ökar mer än i andra delar av 

landet beror på att det är förhållandevis många som föds och få som avlider samt att det är en 

större inflyttning än utflyttning till länet. 

Fruktsamhetstalen minskar över hela länet 
Det summerade fruktsamhetstalet har ökat från 1,54 till 1,99 barn per kvinna från år 2000 till 

2010, men ökningen har ersatts av en nedgång sedan dess. År 2017 var fruktsamhetstalet 1,71 

barn per kvinna i länet, något lägre än rikssnittet. Nedgången i barnafödande var starkare 

bland länets kvinnor i åldrarna 20–24, 25–29 och 30–34. I alla kommuner i länet samt i alla 

stadsdelsnämnder i Stockholms stad har den summerade fruktsamheten minskat sedan runt 

år 2010. 

Förstagångsmammor blir allt äldre 
Medelåldern för de kvinnor som blev mammor för första gången var kring 29 år i länet år 

2000. År 2017 hade medelåldern ökat till 30,5 år. Bland Stockholmskommunerna var medel-

åldern högst i Solna (31,8 år) och lägst i Nykvarn (27,3 år) under perioden 2015–17. En 

anledning till att åldern vid första barnets födelse har ökat är att etableringsåldern på arbets-

marknaden har ökat. 

Inrikes födda med utrikes födda föräldrar har lägst fruktsamhet 
Många kvinnors invandring till Sverige är knuten till familjebildning. Studier har visat att 

barnafödande brukar variera efter mammors eller pappors födelseland. Utrikes födda som 

har växt upp i Sverige har i stort sett samma fruktsamhetstal som inrikes födda (Andersson 

2004). 

År 2017 var 30 procent av länets kvinnor i barnafödande åldrar födda utomlands, 9 procent 

var Sverigefödda med två föräldrar födda utomlands och 61 procent var inrikes födda med 

minst en Sverigefödd förälder. Fruktsamhetstalen har minskat bland kvinnor i alla tre 

grupperna sedan runt år 2010. Under perioden 2015–2017 hade länets utrikes födda ett 

fruktsamhetstal på 1,94 barn per kvinna. Lägst fruktsamhetstal hade inrikes födda kvinnor 

med utländsk bakgrund på 1,64 barn per kvinna. Inrikes födda kvinnor med svensk bakgrund 

hade ett fruktsamhetstal på 1,76 barn per kvinna.  

Allt vanligare med precis två barn 
Fördelningen av länets 45-åriga kvinnor efter antal barn visar att det har blivit vanligare med 

två barn och mindre vanligt med fyra eller flera barn. Även barnlösheten har minskat under 

perioden. Utvecklingen har gått mot ett mer likriktat barnafödande som tyder på att 

tvåbarnsnormen har förstärkts. 

Jämförelser med andra län 
Det summerade fruktsamhet har minskat mellan år 2010 och 2017 i alla län. I Stockholms län 

var den tredje största nedgången på -0,27. År 2017 var det summerade fruktsamhet högst i 

Södermanlands län på 2,01 barn per kvinna. Lägst fruktsamhetstal hade Stockholms län och 

Uppsala län på 1,71 respektive 1,65 barn per kvinna. När de gäller medelåldern vid första 

barnets födelse var den högst i Stockholms län. 
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Fruktsamheten varierar mellan Stockholmskommunerna 
Fruktsamhetstalet skiljer sig åt mellan olika kommuner i Stockholms län och en av 

förklaringarna är att bostadsbeståndet ser olika ut i olika kommuner. Kommuner med högst 

fruktsamhetstal är utpräglade småhuskommuner såsom Nykvarn, Värmdö, Ekerö, 

Vallentuna och Österåker. Lägst fruktsamhetstal perioden 2015–2017 hade Danderyd. Även 

Solna, Sollentuna och Stockholms stad hade i jämförelse med andra kommuner ett lågt 

fruktsamhetstal. 

Ökad andel i flerbostadshus med bostadsrätt 
År 2012 var det nästan lika stor andel av länets kvinnor i barnafödande åldrar som bodde i 

flerbostadshus med bostadsrätt, flerbostadshus med hyresrätt och småhus. Sedan dess har 

bostadsrätter blivit allt mer vanligt, 34 procent år 2017, medan 30 och 29 procent bodde i 

hyresrätter respektive småhus. Boarean per person har varit relativt stabil över tid trots att 

den varierar märkbart efter bostadstyper. År 2017 hade kvinnorna som bodde i småhus 34 

kvm per person i genomsnitt. 29 respektive 26 kvm per person hade de som bodde i fler-

bostadshus med bostadsrätt respektive hyresrätt. 

Vanligt för småbarnsfamiljer att flytta 
Endast 39 procent av barnen som föddes i länet år 2012 var kvarboende i samma fastighet 

fem år senare. Under femårsperioden flyttade 31 procent av barnen inom kommunen, 20 

procent flyttade till annan kommun i länet och 10 procent flyttade ut från länet. Andelen 

kvarboende var högst i Ekerö och Vaxholm och lägst i Stockholms stad och Solna. När det 

gäller bostadstyp, var benägenhet att bo kvar högst bland de som bodde i småhus och lägst 

bland de som bodde i flerbostadshus med bostadsrätt. Det är vanligare för småbansfamiljer 

att flytta efter första barnets födelse än efter födelsen av barn med högre ordningsnummer. 
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1. Inledning 

Befolkningen i Stockholms län utgör en betydande del av Sveriges befolkning. Andelen av 

rikets befolkning som bor i Stockholms län har ökat nästan varje år sedan 1980, se diagram 1. 

År 2017 bodde 23 procent av Sveriges befolkning i länet. Motsvarande andel var 18 procent år 

1980 och 21 procent år 2000. Att Stockholms län växer i förhållande till hela riket beror på 

att antalet inflyttade är fler än antalet utflyttade i länet och att det föds fler och avlider färre i 

Stockholms län än i övriga Sverige. År 2017 föddes 25 procent av de barn som föddes i 

Sverige i Stockholms län, samtidigt som länet hade 17 procent av dödsfallen. Ålders-

strukturen i länet påverkar antal döda och antal födda, då en högre andel är i åldrarna 25–50 

år och en lägre andel i åldrarna över 50 år än i riket. Den positiva nettoinflyttningen i 

åldrarna under 50 år förstärker denna åldersstruktur. 

 
Diagram 1 Andel födda, döda och folkmängd i Stockholms län i förhållande till  

i riket, 1980–2017 
 Stockholms andel av riket 

 

                        År 

 

Tidigare rapporter för Stockholms län om Fruktsamhet och mortalitet, åren 2009 till 

2015, har beskrivit både fruktsamhet och dödlighet. I denna rapport görs en mer fördjupad 

redovisning om hur barnafödandet har utvecklats i Stockholms län under perioden 2000–

2017, på motsvarande sätt som för dödlighet för 2016. Liksom tidigare redovisas jämförelser 

mellan personer födda i länet och i övriga Sverige, mellan personer med svensk och utländsk 

bakgrund, mellan Stockholms län och riket, mellan olika kommuner i länet och mellan olika 

stadsdelsområden i Stockholms stad. Jämfört med tidigare års rapporter utökas 

jämförelserna mellan kommuner i Stockholms län samt mellan stadsdelsområden i 

Stockholms stad med uppgift om antal födda barn och fördelning av födda barn efter om 

mamman är inrikes eller utrikes född. Det inkluderas också en redovisning av andelen 45-

åriga kvinnor i länet med 0, 1, 2, 3 och 4 eller flera barn samt genomsnittligt antal barn vid 45 

års ålder efter utbildningsnivå. 
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Utöver detta redovisas också uppgifter om andelen kvinnor i barnafödande åldrar i 

Stockholms län och dess kommuner efter hushållsställning och bostadstyp. Med hushålls-

ställning avses om kvinnor bor i sammanboendepar, med hemmaboende barn, i föräldra-

hemmet eller i övriga hushålltyper. Fördelningen av länets kvinnor efter bostadstyp visar 

andelen som bor i småhus samt i bostads- eller hyresrätter i flerbostadshus. Uppgifter om 

hushållsställning och bostadstyp har blivit möjligt att inkludera i statistiken tack vare det 

lägenhetsregister som byggts upp. Det går att redovisa denna uppgift från och med år 2012. 

Tidigare var det endast möjligt med de folk- och bostadsräkningar som genomfördes 1980, 

1985 och 1990. 

Annan ny analys som tagits fram till denna rapport är statistik om flyttmönster bland 

småbarnsfamiljer i länet. Flyttningar bland dessa familjer följs upp genom att barnen som 

föddes 2012 i länet följs upp fem år senare. Här jämförs kommun och bostadstyp i slutet av 

födelseåret och i slutet av år 2017 för att beskriva omflyttningen under barnens första år. 

Uppgifterna i denna rapport har sin grund i de svenska befolkningsregistren vilket innebär 

att en viss övertäckning förekommer. Detta gäller framför allt personer födda i ett annat land 

än Sverige. Det för med sig att registren redovisar fler bosatta i landet än vad som verkligen 

är fallet1. Stockholms län påverkas troligen i större utsträckning än andra delar av landet 

eftersom andelen utrikes födda är större i Stockholms län än i övriga riket. År 2017 var 25 

procent av den folkbokförda befolkningen i Stockholms län utrikes född, jämfört med 18 

procent i riket. Inom länet varierar andelen utrikes födda mellan kommuner och stadsdels-

nämnder. I Botkyrka och Södertälje uppgick andelen till 41 respektive 39 procent medan 

andelen i Vaxholm var 11 procent. Dessa skillnader mellan kommuner leder till att folkmäng-

den överskattas i olika utsträckning. 

Ett större problem ur ett regionalt perspektiv är personer som inte är folkbokförda där de 

faktiskt bor. Detta gäller framförallt ungdomar och har därför påverkan på fruktsamheten, 

som underskattas i vissa kommuner och stadsdelsnämnder och överskattas i andra. 

Fruktsamheten beräknas mestadels efter mammans ålder vid händelsen. Resultaten kan 

därför skilja sig något från annan publicerad statistik över fruktsamhet som utgår från 

kvinnans ålder vid årets slut. En beskrivning av hur beräkningarna görs finns i avsnittet 

Kommentarer om statistiken i slutet av rapporten.  
 

                                                           
1 Se SCB 2015. Övertäckningen i Registret över totalbefolkningen – en registerstudie, 2015:1 
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2. Fruktsamhet i länet 

2.1  Senaste trenderna i barnafödandet 
Det enklaste måttet för att mäta utvecklingen av barnafödandet från år till år är genom 

antal födda barn. Antalet barn födda i Stockholms län har varierat under senare åren 

(diagram 2). År 2000 föddes 21 800 barn i länet. Antalet födda har ökat från sekelskiftet 

fram till år 2010, när 29 600 barn föddes, och det har varit relativt stabilt sedan dess. År 2017 

föddes 28 800 barn i länet. Antal födda barn ett år kan ses som resultatet dels av antalet 

kvinnor i barnafödande åldrar och dels av kvinnors benägenhet att föda barn. Antalet 

kvinnor i 15–44 års ålder har ökat från 387 000 år 2000 till 466 000 år 2017 (diagram 2). 

Det medför att det relativt stabila antalet födda barn i länet sedan 2010 kopplas till en 

minskad benägenhet att få barn sedan dess. 

 
Diagram 2 Antal födda och antal kvinnor 15–44 år i Stockholms län, 2000-2017 
Antal barn                                                                                                                                                          Antal kvinnor 

 

            År 

Om avsikten är att mäta benägenheten att föda barn så måste antalet barn ställas i relation 

till antalet kvinnor i barnafödande åldrar. Det summerade fruktsamhetstalet, vilket även 

brukar benämnas periodfruktsamheten, är det vanligaste måttet för att mäta benägenheten 

att föda barn ett visst år eller en viss period. Det summerade fruktsamhetstalet anger det 

antal barn en fiktiv kvinna (eller man) skulle få under hela sin reproduktiva period om 

benägenheten att få barn i olika åldrar förblev densamma som under det år för vilket beräk-

ningen görs. Det antal barn som exempelvis 25-åringar föder ett visst år sätts i relation till det 

totala antalet 25-åriga kvinnor (eller män). Det summerade fruktsamhetstalet beräknas 

genom att lägga ihop samtliga fruktsamhetstal. Måttet ger en indikation på konjunkturen i 

barnafödandet2. 

I diagram 3 visas det summerade fruktsamhetstalet för kvinnor i riket och i Stockholms län 

under perioden 2000–2017. År 2000 var fruktsamheten 1,54 och 1,55 barn per kvinna i länet 

                                                           
2 Begreppet beskrivs närmare i avsnittet Kommentarer om statistiken.  
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respektive riket. Det låga barnafödandet runt sekelskiftet berodde till stor del på låg-

konjunkturen under senare delen av 1990-talet som medförde att speciellt yngre kvinnor och 

män fick svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Allt fler gick vidare till högre studier 

och sköt barnafödandet på framtiden. Under 00-talet har barnafödandet ökat och år 2010 

var det summerade fruktsamhetstalet 1,99 barn per kvinna både i länet och i riket. Ökningen 

av den summerade fruktsamheten har ersatts av en nedgång i barnafödandet sedan år 2010. 

Som framgår av diagram 3 har fruktsamhetstalen minskat något mer i länet än i riket under 

perioden 2014–2017. År 2017 var fruktsamhetstalet 1,71 barn per kvinna i länet och 1,78 i 

riket.  
 

Diagram 3 Summerad fruktsamhet för Stockholms län och riket, 2000–2017  
Barn per kvinna 

 
År 

 

   Fruktsamhetsutvecklingen 2000–2017 för länets kvinnor i olika åldersgrupper visas i 

diagram 4. Måttet visar antalet barn födda av kvinnor i en viss åldersgrupp i relation till 

antalet kvinnor i denna åldersgrupp. Under 00-talet har barnafödandet ökat successivt fram 

till år 2010 bland kvinnor i alla åldersgrupper utom de yngsta åldersgrupperna, kvinnor 15–

19 och 20–24 år. Uppgången ersattes av en minskning i benägenheten att få barn sedan dess 

bland nästan alla åldersgrupper. Barnafödandet har minskat gradvis bland kvinnor i 

åldersgrupperna 15–19, 20–24, 25–29 samt 30–34 sedan år 2010 medan det har legat på 

omkring samma nivå för 35–39- och 40–44-åringarna. En förklaring till det minskade 

barnafödandet sedan runt år 2010 kan vara en senareläggning av barnafödandet kopplat till 

konjunkturen. Under hösten 2008 drabbades världen av en finanskris som påverkade svensk 

ekonomi negativt. Tidigare studier tyder på att osäkerhet på arbetsmarknaden, främst bland 

den yngre delen av befolkningen, påverkar barnafödande negativt eftersom allt fler skjuter 

barnafödandet på framtiden (Goldstein et al. 2013, Comolli 2017).  

Åldersspecifika fruktsamhetstalen år 2000, 2010 samt 2017 visas mer i detalj i diagram 5 

där barnafödandet uppdelas efter ettåriga åldersgrupper. Det visar sig att benägenheten att få 

barn har ökat bland kvinnor i nästan alla åldrar när år 2000 och 2010 jämförs. På motsatt 

sätt, har benägenheten att få barn minskat bland kvinnor i nästan alla åldrar när år 2010 och 

2017 jämförs. Det är endast bland de äldre kvinnorna nedgången inte visar sig– det vill säga 

de runt 37 år eller äldre. 
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Diagram 4 Stockholms län – Fruktsamhet i olika åldersgrupper, 2000–2017  
Barn per 1 000 kvinnor 

 
År 

Diagram 5 Stockholms län – Åldersspecifika fruktsamhetstalen för kvinnor år 2000, 2010 och 2017  
Barn per 1 000 kvinnor 

 
År 

 

När det gäller utvecklingen av åldern vid första barnets födelse har det skett en förskjutning 

av barnafödandet uppåt i åldrarna. Medelåldern för de kvinnor som blev mammor för första 

gången var kring 29 år i länet år 2000. År 2017 hade medelåldern ökat till 30,5 år. Motsva-

rande medelålder bland kvinnor i riket är lägre men det har också ökat över samma period3 

(se diagram 6). En anledning till att åldern vid första barnets födelse har ökat är att etable-

ringsåldern på arbetsmarknaden har ökat. En orsak till att många väntar tills de är etablerade 

på arbetsmarknaden är att de då får en högre föräldrapenning. Föräldrapenningens storlek 

beror på tidigare inkomst av förvärvsarbete. Tidigare studier visar exempelvis att kvinnor 

med fast arbete får sitt första barn i högre utsträckning jämfört med de som står utanför 

arbetskraften och att kvinnor med högre lön har högre benägenhet att få barn än kvinnor 

med lägre lön (Andersson 2000, SCB 2008). 

                                                           
3 Åldersstandardiserad medelålder visas i diagram X. Standardvägningen korrigerar för skillnader i befolkningens åldersstruktur 

under olika perioder. Läs mer i avsnittet Kommentarer om statistiken. 
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Diagram 6 Stockholms län och riket – Medelålder för kvinnor vid första barnets födelse, 2000–2017 
Ålder 

 
År 

Åldersstandardiserade tal. Observera att skalan är bruten. 

 

I diagram 7 visas utbildningsexpansionen under de senaste åren bland länets kvinnor i 

barnafödande åldrar, 15–44 år. Allt fler har gått vidare till högre studier. År 2000 hade 19 

procent av länets kvinnor i barnafödande åldrar minst treårig eftergymnasial utbildning och 

motsvarande andel ökade till 34 procent år 2017. Under samma period har andelen kvinnor 

med gymnasial utbildning minskat från 43 till 30 procent. 

 
Diagram 7 Stockholms län – Kvinnor 15–44 år fördelade efter utbildningsnivå, 2000–2017 
Procent 

 

 

2.2  Slutligt antal barn 
Beräkningarna av slutligt antal barn brukar göras när kvinnor uppnått 45 års ålder. Även 

om barnafödande efter 45 års ålder har blivit vanligare så är det ändå sällan som kvinnor får 

barn senare än så, vilket gör att det genomsnittliga antalet barn endast ökar marginellt efter 
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45. I dessa beräkningar är det egna biologiska barn som avses, det vill säga att adopterat barn 

inte ingår. Även barn som kvinnan eventuellt har fött utanför länet ingår i måttet. 

I diagram 8 visas att länets 45-åriga kvinnor i genomsnitt har fått ungefär 1,8 barn under 

sina liv. Diagrammet avser 45-åriga kvinnor folkbokförda i länet år 2000–2017. Detta mått 

kan inte direkt jämföras med det summerade fruktsamhetstalet i diagram 3 eftersom 

beräkningarna av slutligt antal barn räknar barn födda över en mycket längre period. Men att 

det slutliga antalet barn per kvinna visar sig relativt mer stabilt än det årliga fruktsamhets-

talet beror till stor del på att kvinnor och män anpassar när i livet de väljer att få barn även 

om den stora majoriteten fortsätter att få två barn. Exempelvis brukar föräldrar få barn tätare 

under starkare konjunktur och mindre tätt under lågkonjunktur (SCB 2017).  

 
Diagram 8 Stockholms län – Genomsnittlig antal barn bland 45-åriga kvinnor, 2000–2017 
Barn per kvinna 

 
År 

Fördelningen av länets 45-åriga kvinnor efter antal barn visar att det har blivit vanligare 

med två barn och mindre vanligt med fyra eller flera barn (se diagram 9). Även barnlösheten 

har minskat under perioden. Utvecklingen har gått mot ett mer likriktat barnafödande som 

tyder på att tvåbarnsnormen har förstärkts. 

 
Diagram 9 Stockholms län – 45-åriga kvinnor fördelade efter antal barn, 2000–2017 
Procent 

 
År 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Barnlös

2 barn

minst 4 barn

3 barn

1 barn



Sida 13 av 46 

 

 

 

Bland länets 45-åriga kvinnor har de med gymnasial och eftergymnasial utbildningsnivå 

fått i genomsnitt ungefär samma slutliga antal barn. Högst genomsnittligt antal barn har 

kvinnor med förgymnasial eller lägre utbildning (diagram 10). Mindre än 10 procent av 

länets 45-åriga kvinnor hade förgymnasial eller lägre utbildning år 2017, medan 35 procent 

hade gymnasial utbildning, 14 procent hade eftergymnasial utbildning kortare än tre år och 

42 procent hade minst treårig eftergymnasial utbildning (diagram 11). 

 
Diagram 10 Stockholms län – Genomsnittlig antal barn bland 45-åriga kvinnor efter utbildningsnivå, 2000–2017 
Barn per kvinna 

 
År 

 
Diagram 11 Stockholms län – 45-åriga kvinnor fördelade efter utbildningsnivå, 2000–2017 
Procent 

 
År 

 

2.3  Familjeförhållanden och boendeformen  
Boendesituation är en viktig faktor för barnafödandet. Exempelvis tyder tidigare studier på 

att allmän bostadsbrist för unga vuxna är ett potentiellt hinder för barnafödande (Ström 
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2012). Därför redovisas i detta avsnitt länets kvinnor i barnafödande åldrar efter hushålls-

ställning (samboende/ensamstående, med/utan hemmaboende barn), bostadstyp 

(flerbostadshus bostads- eller hyresrätter samt småhus) och boarea. 

I diagram 12 visas fördelning av länets kvinnor i åldrarna 15–44 år uppdelade efter 

hushållsställning, det vill säga kvinnans relation till övriga i hushållet4. I detta fall skapas en 

förälder-barn-relation om en person är biologisk förälder, adoptivförälder eller vårdnads-

havare till någon under 18 år i hushållet, det vill säga oavsett om det är egna biologiska barn. 

Kategorin övrig person innehåller till exempel kvinnor som bor i generationshushåll 

(morförälder i samma hushåll som barnbarn) och syskonhushåll. Det visar sig att fördel-

ningen av länets kvinnor efter hushållsställning har varit relativt stabil under senare år. 

Sammanboende med minst ett hemmaboende barn under 18 år var den vanligaste hushålls-

ställningen, bland 35 procent av kvinnorna år 2017. Det var mindre vanligt att vara 

ensamstående mor med hemmaboende barn, det var 7 procent av kvinnorna. 

 
Diagram 12 Stockholms län – Kvinnor 15–44 år fördelade efter hushållsställning, 2012–2017 
Procent 

 
År 

 

År 2012 var det nästan lika vanligt för länets kvinnor i åldrarna 15–44 att bo i flerbostads-

hus med bostadsrätt, flerbostadshus med hyresrätt eller småhus (se diagram 13). Sedan dess 

har det blivit mer vanligt att bo i flerbostadshus med bostadsrätt och mindre vanligt att bo i 

flerbostadshus med hyresrätt eller i småhus. En förklaring till det kan vara att det byggts fler 

lägenheter med bostadsrätt än med hyresrätt i länet under senare år. År 2017 bodde 34 

procent av länets kvinnor i åldrarna 15–44 i flerbostadshus med bostadsrätt medan 30 och 

29 procent av dem bodde i flerbostadshus med hyresrätt respektive i småhus. I kategorin 

övrigt boende ingår specialbostäder för äldre och funktionshindrade, studentbostäder och 

övriga specialbostäder. 

Boarean per person, det vill säga hur stor yta man har att bo på, har varit relativt stabil 

bland länets kvinnor i åldrarna 15–44, med 29 kvadratmeter (kvm) i genomsnitt (se diagram 

14). Men boarean per person varierar märkbart efter bostadstyper. Kvinnor som bodde i 

småhus hade störst bostadsyta per person med 34 kvm i genomsnitt år 2017. Den genom-

snittliga boarean per person skiljer sig åt även i flerbostadshus med bostadsrätt och hyresrätt 

med 29 respektive 26 kvm i genomsnitt år 2017. 

 

                                                           
4 Ett hushåll består av samtliga personer som är folkbokförda i samma lägenhet. Med lägenhet avses i detta sammanhang alla 

typer av bostäder där man kan vara folkbokförd, dvs. även bostäder i småhus. Läs mer i avsnittet Kommentarer om statistiken. 
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Diagram 13 Stockholms län – Kvinnor 15–44 år fördelade efter bostadstyp, 2012–2017 
Procent 

 
År 

 

 
Diagram 14 Genomsnittlig boarea per person i kvadratmeter efter bostadstyp, kvinnor 15–44 år, 2012–2017 
Kvadratmeter 
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3. Kvinnans födelseort och bakgrund 

3.1  Svensk och utländsk bakgrund 
Under de senaste åren har invandringen till Sverige legat på en historiskt hög nivå. Mellan 

2008 och 2017 har nästan 1,2 miljoner människor immigrerat till Sverige medan knappt en 

halv miljon har emigrerat. Flest antal som invandrat har varit födda i länder utanför Europa 

och flest antal utvandrare återfinns bland de födda i EU-länder. Krig, konflikter och politisk 

instabilitet i andra länder är några skäl till att man har flyttat till Sverige under de senaste 

åren men studier, arbete och familjeband har också påverkat migrationen. 

Detta flyttmönster kan ha betydelse för barnafödande i Stockholms län eftersom tidigare 

studier har visat att barnafödande brukar variera efter mammors eller pappors födelseland 

och att det ofta är högre under den första tiden i Sverige efter invandring. Det högre barnafö-

dandet beror dels på att innan invandringen har utrikes födda kvinnor fått färre barn än 

inrikes födda kvinnor i samma ålder i genomsnitt (SCB 2014). Dessutom är många kvinnors 

invandring knuten till familjebildning då det är vanligt att komma till Sverige för att åter-

förenas med sin partner. Det generella resultatet för studier om utrikes föddas fruktsamhet i 

Sverige är att utrikes födda med tiden når en fruktsamhet som liknar de Sverigeföddas. 

Utrikes födda som har växt upp i Sverige har i stort sett samma fruktsamhetstal som inrikes 

födda (Andersson 2004). 

I detta avsnitt redovisas barnafödandet bland kvinnor i Stockholms län efter bakgrund. 

Utrikes födda kvinnor delas upp i fyra olika grupper: född i Europa utom Sverige, född i 

Amerika och Oceanien, född i Asien samt född i Afrika. En växande grupp, både i Stockholms 

län och i riket, är personer födda i Sverige med föräldrar födda utomlands. Inrikes födda 

kvinnor med två utrikes födda föräldrar delas upp i olika grupper baserat på deras föräldrars 

födelseregion: Norden, EU-länder, övriga Europa, övriga världen samt kvinnor med föräldrar 

födda utomlands i olika födelseregion5. Inrikes födda kvinnor med minst en förälder född i 

Sverige redovisas också. Inrikes födda personer med två utrikes födda föräldrar brukar 

definieras som personer med utländsk bakgrund medan inrikes födda personer med minst en 

förälder född i Sverige definieras som personer med svensk bakgrund (SCB 2002). 

I länet har andelen utrikes födda ökat bland kvinnor i barnafödande åldrar, 15–44 år, 

under de senaste åren. Vid sekelskiftet var en av fem född utomlands. År 2017 var denna 

andel nästan en av tre (se tabell 1). I början av 00-talet var det vanligast för utrikes födda 

kvinnor att vara födda i Europa. Under den senaste perioden har det varit vanligast för 

utrikes födda kvinnor att vara födda i Asien. En förändring i sammansättningen visar sig 

även bland inrikes födda kvinnor. Andelen inrikes födda kvinnor med föräldrar födda i 

Norden har minskat sedan år 2000 medan andelen inrikes födda kvinnor med föräldrar 

födda utanför Europa har ökat. 

I länet är en majoritet av kvinnorna i barnafödande åldrar Sverigefödda med svensk 

bakgrund trots att denna andel har minskat under de senaste åren. År 2017 var 61 procent av 

länets kvinnor i åldrarna 15–44 födda i Sverige med minst en inrikes född förälder. 

                                                           
5 Grupperingen av födelseländer är olika för utrikes födda kvinnor och inrikes födda kvinnor med utrikes födda föräldrar 

eftersom kategorierna representerar de vanligaste regionerna i varje grupp. 
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Tabell 1 Stockholms län – Kvinnor 15–44 år fördelade efter bakgrund, olika år 

      År     

Bakgrund 2000 2005 2010 2015 2017 

Kvinnor födda i Sverige 79 78 74 71 70 

   därav med… 
     

   minst en förälder född i Sverige 73 71 67 63 61 

   föräldrar födda i Norden 2 2 2 1 1 

   föräldrar födda i EU-länder 1 1 1 1 1 

   föräldrar födda i övriga Europa 1 1 1 2 2 

   föräldrar födda utanför Europa 1 1 2 4 4 

   föräldrar födda utomlands i olika födelseregion 1 1 1 1 1 

   uppgift om föräldrar saknas <1 <1 <1 <1 <1 

Kvinnor födda utomlands 21 22 26 29 30 

   därav född i…      

   Europa utom Sverige 10 9 10 11 11 

   Amerika och Oceanien 3 3 3 3 3 

   Asien 7 8 10 11 12 

   Afrika 2 3 3 4 4 

Uppgift saknas <1 <1 <1 <1 <1 

Totalt 100 100 100 100 100 

 

I diagram 15 visas fördelning av födda i Stockholms län efter moderns bakgrund. Det 

vanligaste är att de nyfödda barnen har en mamma som själv är född i Sverige med minst en 

svenskfödd förälder. Denna andel har minskat över tid. År 2017 gällde det 58 procent av 

barnen. Det näst vanligaste är att ha en mamma som är född utomlands. Av de 28 800 barn 

som föddes i länet år 2017 hade 35 procent, eller 10 000, en mamma som är född utomlands. 

Övriga 7 procent hade en mamma som var född i Sverige med föräldrar födda utomlands. 

 
Diagram 15 Stockholms län – Fördelning av födda efter moderns bakgrund, 2000–2017 
Procent 

 
År 

 

I diagram 16 visas det summerade fruktsamhetstalet för kvinnor i länet efter mammans 

bakgrund. Generellt sett har fruktsamhetstalet ökat bland kvinnor i alla tre grupperna under 
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det första decenniet av 2000-talet och sedan dess har ökningen ersatts av en nedgång. Högst 

fruktsamhetstal hade utrikes födda. Under perioden 2015–2017 hade de ett fruktsamhetstal 

på 1,94 barn per kvinna. Lägst fruktsamhetstal hade inrikes födda kvinnor med utländsk 

bakgrund på 1,64 barn per kvinna. Inrikes födda kvinnor med svensk bakgrund hade ett 

fruktsamhetstal på 1,75 barn per kvinna under 2015–2017. 

 
Diagram 16 Stockholms län – Summerad fruktsamhet för kvinnor efter födelseort och bakgrund, 2000–2017 
Barn per kvinna 

 
Period 
 

Diagram 17 och 18 visar fruktsamhetsutvecklingen för kvinnor i länet när grupperna delas 

upp vidare efter bakgrund. För kvinnor i nästan alla grupper har barnafödandet ökat under 

början av 2000-talet och det har sedan ersatts av en nedgång runt 2009–11. Överallt framgår 

det att de faktorer som har lett till nedgången i barnafödandet sedan runt början av 2010-

talet har påverkat kvinnor med olika bakgrund. 

 
Diagram 17 Stockholms län – Summerad fruktsamhet för inrikes födda kvinnor efter föräldrarnas födelseregion 

och period 
Barn per kvinna 
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Diagram 18 Stockholms län – Summerad fruktsamhet efter kvinnans födelseregion och period 
Barn per kvinna 

 
Period 
 

Diagram 19 visar det summerade fruktsamhetstalet i länet under 2015–2017 när grupper-

na är sorterade från högsta till lägsta barnafödandet. Det visar tydligare att fruktsamhets-

talen skiljer sig åt bland olika grupper kvinnor. Högst fruktsamhetstal i länet hade kvinnor 

födda i Afrika och Asien på 2,77 respektive 2,02 barn per kvinna. Lägst fruktsamhetstal hade 

inrikes födda kvinnor med föräldrar födda i EU-länder på 1,42 barn per kvinna. Alltså har 

några grupper utrikes födda kvinnor högre och andra grupper lägre fruktsamhetstal    än 

inrikes födda kvinnor med svensk bakgrund. 

 
Diagram 19 Stockholms län – Summerad fruktsamhet för kvinnor efter bakgrund, 2015–2017 

 
Barn per kvinna 

 

När det gäller utvecklingen av ålder vid första barnets födelse har det skett en förskjutning 

av barnafödandet uppåt i åldrarna, se diagram 20. Kvinnor födda i Sverige med svensk 

bakgrund hade högst medelålder vid första barnets födelse. Utrikes födda kvinnor hade den 

lägsta åldern vid första barnets födelse i genomsnitt. 
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Diagram 20 Stockholms län – Medelålder för kvinnor vid första barnets födelse efter bakgrund, 2000–2017 
Ålder 

 
Period 

Åldersstandardiserade tal. Observera att skalan är bruten. 

 

I diagram 21 visas det åldersspecifika fruktsamhetstalet för de tre grupperna för perioden 

2015–2017. Det framgår att utrikes födda får barn i yngre åldrar än de båda inrikes födda 

grupperna. De två inrikes födda grupperna har liknande fruktsamhetsnivåer fram till 23 års 

ålder. I åldrarna mellan 24 och 28 är fruktsamhetstalen för inrikes födda med utländsk 

bakgrund högre än för kvinnor med svensk bakgrund. I åldrarna mellan 30 och 38 är 

emellertid fruktsamhetstalen högre för de med svensk bakgrund. 

 
Diagram 21 Stockholms län – Åldersspecifika fruktsamhetstalen för kvinnor efter födelseort och bakgrund, 

2015–2017. Barn per 1 000 kvinnor. 
Barn per 1 000 kvinna 

 
Ålder 

 

Av alla barn som föddes i Stockholms län av utrikes födda kvinnor under perioden 2015–

2017 var Irak, Polen, Iran, Somalia och Syrien de vanligaste födelseländerna för mödrarna. 

De stod tillsammans för 28 procent av barnen som föddes av utrikes födda kvinnor, vilket 

motsvarar nästan 10 procent av länets totala antal födslar 2015–2017. Diagram 22 visar 

fruktsamhetsutvecklingen för kvinnor i länet födda i Irak, Polen, Iran, Somalia och Syrien 

jämfört med inrikes födda kvinnor. 
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Diagram 22 Stockholms län – Summerad fruktsamhet efter kvinnans födelseland och period. Fem vanligaste 
födelseländerna för de utrikes födda mödrarna 2015–2017 samt Sverigefödda kvinnor 

Barn per kvinna 

 
Period 
 

Kvinnor födda i Somalia, Syrien och Irak hade högre fruktsamhetstal än inrikes födda 

kvinnor medan de födda i Polen och Iran har visat lägre benägenhet att få barn än kvinnor 

födda i Sverige. Kvinnor födda i Polen har legat mycket nära fruktsamheten för inrikes födda 

framfört allt på senare år. Sedan 2009–2011 har fruktsamhetstalen minskat för kvinnor i alla 

grupperna utom för kvinnor födda i Iran. 

 

3.2  Inrikes flyttning till länet 
Liksom invandringen till Sverige kan påverka barnafödandet i länet, kan inflyttning från 

övriga Sverige till länet också ha betydelse för antal födda i Stockholms län. Denna påverkan 

beror dels på i vilken utsträckning kvinnor födda i länet och de födda i andra län skiljer sig åt 

i sitt barnafödande och dels på antalet kvinnor födda utanför länet som flyttar dit. Därför 

jämförs i detta avsnitt fruktsamhetsutvecklingen i länet bland kvinnor födda i länet och 

kvinnor födda i övriga Sverige. Även kvinnor födda utomlands inkluderas i diagrammen för 

att underlätta jämförelse. 

År 2000 var 26 procent av kvinnorna i åldrarna 15–44 i Stockholms län födda i annat län, 

se tabell 2. Andelen har minskat över tid och den var 21 procent år 2017. När det gäller barn 

födda i länet, har andelen födda av kvinnor födda i annat län också minskat på senare år, se 

tabell 3. Av samtliga barn födda i länet år 2017 hade 25 procent en mamma född i annat län. 

 
Tabell 2 Stockholms län – Kvinnor 15–44 år fördelade efter födelseort, olika år 

År Födda i länet Födda i annat län Utrikes födda Totalt Antal 

2000 53 26 21 100 387 500 

2005 53 24 22 100 400 000 

2010 52 23 26 100 432 600 

2015 50 22 29 100 455 800 

2017 49 21 30 100 466 200 

Antal kvinnor är avrundat till närmaste hundratal. 
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Tabell 3 Stockholms län – Barn födda fördelade efter moderns födelseort, olika år 

År Födda i länet Födda i annat län Utrikes födda Totalt Antal 

2000 46 29 25 100 21 800 

2005 44 30 25 100 25 800 

2010 42 29 29 100 29 600 

2015 41 26 33 100 29 400 

2017 41 25 34 100 28 800 

Antal födda är avrundat till närmaste hundratal. 

 

I diagram 23 visas det summerade fruktsamhetstalet för kvinnor i länet med olika födelse-

ort. Kvinnor födda i övriga Sverige som flyttat till länet hade i genomsnitt högre barna-

födande än de födda i länet, men lägre barnafödande än de utrikes födda kvinnor som flyttat 

till länet. År 2017 var de summerade fruktsamhetstalen för kvinnor födda länet, i annat län 

och utrikes födda kvinnor 1,63, 1,75 respektive 1,86 barn per kvinna. På liknande sätt som 

mönstret totalt sett ut i länet som diskuterats tidigare har det summerade fruktsamhetstalet 

minskat bland kvinnor i de tre grupperna sedan runt år 2010. 

 
Diagram 23 Stockholms län – Summerad fruktsamhet för kvinnor efter födelseort, 2000–2017 
Barn per kvinna 

 
År 
 

I diagram 24 visas det åldersspecifika fruktsamhetstalet för de tre grupperna för år 2017. I 

diagrammet framgår att en förklaring till att gruppen som är född i andra län har nått högre 

fruktsamhetstal än gruppen födda i länet ligger i högre barnafödande efter omkring åldern 

30. Det trots att gruppen som är född i andra län hade lägre barnafödande i åldrar lägre än 

30 år. Detta tyder på att kvinnor födda i annat län i större utsträckning senarelagt barna-

födandet än kvinnor födda i länet. Att medelåldern vid första barnets födelse var högre bland 

de som är född i andra län än de födda i länet visas tydligare i diagram 25. År 2017 var medel-

åldern 30,7 år och 31,6 år bland de födda i länet respektive födda i annat län. Den var lägst 

bland utrikes födda på 29,2 år. En förklaring till senareläggningen av barnafödandet är att 

det blivit allt vanligare att kvinnor och män har fler år i utbildning. Därför kan det vara att 

utbilda sig är en viktig flyttorsak för kvinnor födda i andra län som flyttar till Stockholms län, 

något som kan uppskjuta barnafödandet till äldre åldrar. 
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Diagram 24 Stockholms län – Åldersspecifika fruktsamhetstalen för kvinnor efter födelseort, 2017 
Barn per 1 000 kvinna 

 
Ålder 

 

 
Diagram 25 Stockholms län – Medelålder för kvinnor vid första barnets födelse efter moderns födelseort, 2000–

2017 
Ålder 

 
År 

Åldersstandardiserade tal. Observera att skalan är bruten. 
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4. Regionala skillnader 

Det finns regionala skillnader vad gäller barnafödande. Exempelvis kan skillnader i 

kostnader för att försörja barn i storstäder i förhållande till på landsbygden bidra till 

regionala skillnader i familjestorlek (Duchêne et al. 2004). Därtill har vissa internationella 

studier kommit fram till att omgivningen man växer upp i påverkar hur många barn man 

tycker är det idealiska antalet barn per familj. Under ens barndom och tonår är 

barnafödandet bland vänner, släktingar och grannar ofta en förebild som kan påverka hur 

många barn man själv skulle vilja ha som vuxen (Balbo & Barban 2014). Följaktligen 

redovisas i detta kapitel skillnader i barnafödande mellan Stockholms län och andra län, 

mellan olika kommuner i länet och mellan olika stadsdelsområden i Stockholms stad. 

 

4.1  Jämförelser med andra län 
I alla län har antalet födda ökat när år 2000 och 2010 jämförs, se tabell 4. Dock har antalet 

födda minskat något eller ökat i mycket lägre takt i de flesta län när år 2010 och 2017 

jämförs. Andelen födda av utrikes född moder har ökat successivt i alla län under samma 

period. Högst var andelen i Södermanlands län, Kronobergs län, Skåne län och Stockholms 

län med 35 procent. Lägst andel födda av utrikes födda kvinnor var i Västerbottens län och 

Gotlands län med 17 respektive 12 procent. 

 
Tabell 4 Antal födda och andel födda av utrikes födda kvinnor efter län, 2000, 2010 och 2017 
 Antal födda Procent födda av utrikes födda kvinnor 

Län 2000 2010 2017 2000 2010 2017 

Södermanlands län 2 400 3 000 3 300 17 24 35 

Kronobergs län 1 600 2 100 2 300 14 24 35 

Skåne län 11 400 15 900 15 600 22 30 35 

Stockholms län 21 800 29 600 28 800 25 29 35 

Västmanlands län 2 500 2 800 3 100 17 26 33 

Jönköpings län 3 200 4 000 4 100 15 24 30 

Västra Götalands län 15 500 20 000 19 400 19 23 30 

Gävleborgs län 2 500 2 900 2 900 10 18 29 

Blekinge län 1 400 1 600 1 600 10 17 28 

Dalarnas län 2 400 2 800 3 100 9 17 28 

Örebro län 2 800 3 300 3 300 17 21 27 

Östergötlands län 4 000 5 000 5 000 14 21 27 

Uppsala län 3 100 4 100 4 100 16 21 26 

Kalmar län 2 100 2 300 2 500 9 16 25 

Västernorrlands län 2 100 2 500 2 500 7 14 25 

Värmlands län 2 400 2 800 3 000 10 17 24 

Hallands län 2 800 3 500 3 400 12 16 23 

Jämtlands län 1 100 1 400 1 500 6 11 19 

Norrbottens län 2 400 2 400 2 400 10 15 18 

Västerbottens län 2 400 2 900 3 000 9 13 17 

Gotlands län 500 600 500 5 9 12 

Riket 90 400 115 600 115 400 18 24 30 
Länen är sorterade efter andel födda av utrikes födda kvinnor år 2017. Antal födda är avrundat till närmaste hundratal. 
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Det summerade fruktsamhetstalet har ökat mellan 2000 och 2010 och minskat mellan 

2010 och 2017 i alla län, se tabell 5. Den största nedgången under 2010–2017 var i Hallands 

län, Gotlands län och Stockholms län med -0,32, -0,29 respektive -0,27. Den lägsta minsk-

ningen var i Södermanlands län med -0,06. År 2017 var det summerade fruktsamhetstalet 

högst i Södermanlands län och Jämtlands län med 2,01 respektive 1,97 barn per kvinna. 

Lägst fruktsamhetstal hade Stockholms län och Uppsala län med 1,71 respektive 1,65 barn per 

kvinna. 

 
Tabell 5 Summerad fruktsamhet efter län, 2000, 2010 och 2017 

    År   Förändring 

Län 2000 2010 2017 2000–10 2010–17 

Södermanlands län 1,65 2,07 2,01 0,42 -0,06 

Jämtlands län 1,47 2,10 1,97 0,63 -0,13 

Dalarnas län 1,58 2,03 1,96 0,46 -0,07 

Jönköpings län 1,64 2,10 1,92 0,46 -0,18 

Kronobergs län 1,49 2,03 1,92 0,55 -0,12 

Kalmar län 1,58 1,99 1,91 0,41 -0,08 

Västmanlands län 1,61 2,02 1,90 0,40 -0,11 

Värmlands län 1,54 1,95 1,88 0,41 -0,07 

Hallands län 1,68 2,18 1,86 0,51 -0,32 

Västernorrlands län 1,53 2,02 1,86 0,49 -0,16 

Blekinge län 1,59 1,99 1,85 0,40 -0,14 

Gävleborgs län 1,54 2,00 1,85 0,46 -0,15 

Örebro län 1,62 1,99 1,81 0,37 -0,18 

Skåne län 1,54 1,95 1,77 0,42 -0,19 

Östergötlands län 1,53 1,95 1,76 0,42 -0,19 

Gotlands län 1,60 2,05 1,76 0,45 -0,29 

Norrbottens län 1,66 1,96 1,75 0,30 -0,21 

Västra Götalands län 1,54 1,99 1,75 0,44 -0,24 

Västerbottens län 1,47 1,83 1,73 0,36 -0,10 

Stockholms län 1,53 1,98 1,71 0,45 -0,27 

Uppsala län 1,44 1,87 1,65 0,43 -0,22 

Riket 1,54 1,98 1,78 0,44 -0,20 

Länen är sorterade efter summerade fruktsamhet år 2017. 
 

Liksom i Stockholms län har barnafödandet förskjutits mot äldre åldrar i nästan alla andra 

län, se tabell 6. År 2017 var medelåldern vid första barnets födelse högst i Uppsala län och 

Stockholms län på 29,9 respektive 30,6 år. Lägst var det i Gävleborgs län, Dalarnas län och 

Kalmar län på 27,9 år. I Dalarnas län och Jämtlands län har medelåldern vid första barnets 

födelse minskat något mellan 2010 och 2017. 

Fördelningen av kvinnor i åldrarna 15–44 efter hushållsställning är ungefär densamma i 

olika län. I diagram 26 visas att andelen kvinnor som var sammanboende med hemma-

boende barn under 18 år var något lägre i Stockholms län jämfört med rikssnittet, 35 

respektive 38 procent. Andelen kvinnor i kategorin övrig person är istället något högre i länet 

jämfört med rikssnittet, 8 respektive 6 procent. Denna kategori innehåller till exempel 

kvinnor som bor i generationshushåll (morförälder i samma hushåll som barnbarn) och 

syskonhushåll. 

Kvinnor i åldrarna 15–44 år fördelade efter bostadstyp i olika län visas i tabell 7. Andelen 

som bor i småhus samt i bostads- eller hyresrätter i flerbostadshus redovisas. Specialbostäder 

för äldre och funktionshindrade, studentbostäder och övriga specialbostäder ingår i kategorin 

övrigt boende. Det är mycket vanligare för kvinnor i barnafödande åldrar att bo i flerbostads-

hus med bostadsrätt i Stockholms än i andra län. I länet bodde var tredje kvinna i åldern 15–
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44 i flerbostadshus med bostadsrätt år 2017. Däremot var det mindre vanligt för länets 

kvinnor i barnafödande åldrar att bo småhus jämfört med i andra län. År 2017 bodde 29 

procent av länets kvinnor i åldrarna 15–44 i småhus. 

 
Tabell 6 Medelålder vid första barnets födelse efter län, 2000, 2010 och 2017 

    År   Förändring 

Län 2000 2010 2017 2000–10 2010–17 

Stockholms län 28,9 30,1 30,6 1,2 0,6 

Uppsala län 28,5 29,5 29,9 0,9 0,5 

Västra Götalands län 27,9 29,0 29,4 1,1 0,4 

Gotlands län 27,5 28,6 29,2 1,1 0,6 

Skåne län 27,8 28,8 29,2 1,0 0,4 

Västerbottens län 27,7 28,6 29,1 0,9 0,5 

Östergötlands län 27,6 28,4 28,9 0,7 0,5 

Örebro län 27,3 28,2 28,7 0,9 0,5 

Hallands län 27,6 28,7 28,7 1,1 0,0 

Jämtlands län 28,0 28,7 28,5 0,7 -0,2 

Norrbottens län 26,9 28,0 28,5 1,1 0,5 

Värmlands län 27,2 28,0 28,4 0,8 0,4 

Kronobergs län 27,7 28,2 28,3 0,6 0,1 

Västmanlands län 27,1 27,8 28,3 0,7 0,4 

Västernorrlands län 27,4 27,8 28,2 0,4 0,5 

Blekinge län 27,5 27,8 28,1 0,3 0,3 

Jönköpings län 27,2 28,0 28,1 0,7 0,1 

Södermanlands län 26,6 27,7 28,0 1,1 0,3 

Kalmar län 27,1 27,9 27,9 0,8 0,0 

Dalarnas län 26,9 28,2 27,9 1,3 -0,3 

Gävleborgs län 26,7 27,7 27,9 1,1 0,1 

Riket 27,9 28,9 29,3 1,0 0,4 

Åldersstandardiserade tal. Länen är sorterade efter moderns medelålder vid första barnets födelse år 2017. 
 

 

 

 
Diagram 26 Kvinnor 15–44 år fördelade efter hushållsställning i Stockholms län och riket, 2017 
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Tabell 7 Kvinnor 15–44 år fördelade efter bostadstyp i olika län, 2017 

Län 
Flerbostadshus 

bostadsrätt 
Flerbostadshus 

hyresrätt Småhus Övrigt 
Uppgift 
saknas Summa 

Gotlands län 9 17 66 3 5 100 

Hallands län 6 25 64 2 2 100 

Blekinge län 5 29 61 3 2 100 

Kalmar län 7 26 61 3 2 100 

Dalarnas län 7 27 60 3 2 100 

Kronobergs län 5 27 59 7 2 100 

Västernorrlands län 14 23 59 2 2 100 

Norrbottens län 8 27 58 4 3 100 

Jönköpings län 8 29 58 3 2 100 

Värmlands län 9 27 58 4 3 100 

Gävleborgs län 7 31 58 2 2 100 

Jämtlands län 12 25 57 3 2 100 

Västerbottens län 12 27 52 7 2 100 

Örebro län 8 36 48 5 3 100 

Södermanlands län 9 38 48 2 3 100 

Västmanlands län 17 32 47 3 1 100 

Östergötlands län 10 38 47 4 2 100 

Västra Götalands län 14 34 46 3 2 100 

Skåne län 16 31 46 4 2 100 

Uppsala län 24 21 42 9 4 100 

Stockholms län 34 30 29 3 3 100 

Riket 18 30 46 4 2 100 

Länen är sorterade efter andel som bor i småhus. 
 

Kvinnor i barnafödande åldrar i Stockholms skiljer sig också från kvinnor i andra län vad 

gäller boarea per person, det vill säga hur stor yta man har att bo på. Kvinnor 15–44 år som 

bodde i länet år 2017 hade 29 kvadratmeter (kvm) i genomsnitt, den lägsta nivån bland alla 

län (se diagram 27). En förklaring till det är att det är mindre vanligt att bor i småhus i länet 

än i övriga Sverige och att personer som bor i småhus i genomsnitt har större bostadsyta per 

person än de som bor i flerbostadshus, som diskuterades i tidigare kaplitet. 

 
Diagram 27 Genomsnittlig boarea per person i kvadratmeter i olika län och riket, kvinnor 15–44 år, 2017 
Kvadratmeter 

 
Länen är sorterade efter genomsnittlig boarea per person. Uppgifter om bortfallet finns i Excelbilagan. 
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4.2  Stockholms läns kommuner 
I nästan alla kommuner i länet har antalet födda ökat mellan 2000–2002 och 2009–2011, 

se tabell 8. När 2009–2011 och 2015–2017 jämförs har dock antalet födda minskat något 

eller ökat i mycket lägre takt i de flesta kommuner. Störst antal födda under 2015–2017 var i 

Stockholms kommun med 41 100 nyfödda barn. Minst var det i Nykvarn och Vaxholm med 

300 födslar under samma period. Andelen födda av utrikes född moder har ökat successivt i 

alla Stockholms läns kommuner sedan sekelskiftet. Högst var det i Södertälje och Botkyrka 

med 52 respektive 55 procent. Lägst andel födda av utrikes födda kvinnor var i Nykvarn och 

Värmdö med 11 respektive 15 procent. 

Liksom för länet som helhet, har den summerade fruktsamheten ökat mellan 2000–2002 

och 2009–2011 och minskat mellan 2009–2011 och 2015–2017 i alla Stockholms-

kommunerna, se tabell 9. Den största nedgången i benägenheten att få barn var i Danderyd 

och Nykvarn, på -0,37 respektive -0,34. Den lägsta minskningen var i Upplands Väsby  

på -0,03. Under perioden 2015–2017 var den summerade fruktsamheten högst i Värmdö och 

Nykvarn, på 2,08 respektive 2,16 barn per kvinna. Danderyd hade det lägsta fruktsamhets-

talet, 1,55 barn per kvinna. 

Barnafödandet har förskjutits mot äldre åldrar i nästan alla kommuner sedan sekelskiftet, 

se tabell 10. Emellertid har medelåldern vid första barnets födelse minskat i Nykvarn, 

Nynäshamn, Salem, Sigtuna och Vaxholm mellan 2009–2011 och 2015–2017. Under 2015–

2017 var medelåldern vid första barnets födelse högst i Danderyd, Stockholms stad och Solna 

på 31,5, 31,6 respektive 31,8 år. Lägst var det i Nykvarn och Nynäshamn på 27,3 respektive 

27,8 år. 

Tabell 11 visar kvinnor i åldrarna 15–44 år i olika kommuner i länet uppdelade efter 

hushållsställning. Sammanboende kvinnor med hemmaboende barn under 18 år är vanligast 

i Nykvarn och Ekerö. I dessa kommuner har 50 procent av kvinnorna den hushållsställ-

ningen. Sammanboende kvinnor utan hemmaboende barn är vanligast i Solna och Sundby-

berg, 22 respektive 20 procent. Högst andel ensamstående mödrar finns i Botkyrka och 

Sigtuna på 9 procent av kvinnor i åldrarna 15–44. I Solna och Stockholms stad finns högsta 

andelen ensamstående kvinnor utan hemmaboende barn, på 19 respektive 18 procent. Att bo 

i föräldrahemmet är vanligast i Danderyd och Vaxholm, på 35 respektive 34 procent. 

Kvinnor i åldrarna 15–44 år uppdelade efter bostadstyp i olika kommuner i länet visas i 

tabell 12. Fördelningen av kvinnor efter bostadstyp speglar skillnaden i bostadsbestånd 

mellan kommuner. Att bo i flerbostadshus med bostadsrätt är vanligast i Solna, på 62 

procent. Näst högst andel hade Sundbyberg och Stockholm, på 45 procent. Att bo i 

flerbostadshus med hyresrätt är vanligast i Sundbyberg (41 procent) och Södertälje (46 

procent). Högsta andelen kvinnor som bor i småhus finns i Vallentuna (77 procent) och 

Ekerö (83 procent). 

Boarea per person bland kvinnor 15–44 år i Stockholmskommunerna visas i diagram 28. 

Kvinnor som bodde i Danderyd hade den största ytan att bo på år 2017, 38 kvadratmeter 

(kvm) i genomsnitt, och den minsta var i Botkyrka, 27 kvm. 
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Tabell 8 Stockholms län – Antal födda och andel födda av utrikes födda kvinnor efter kommun, olika period 

  Antal födda Andel födda av utrikes födda kvinnor 

Kommun 2000–02 2009–11 2015–17 2000–02 2009–11 2015–17 

Botkyrka 2 900 3 600 3 500 52 55 55 

Södertälje 2 900 3 400 3 500 36 47 52 

Sigtuna 1 300 1 600 1 900 25 38 50 

Järfälla 2 000 2 500 2 700 23 36 46 

Huddinge 3 400 3 900 3 800 28 39 44 

Upplands Väsby 1 400 1 400 1 600 24 32 43 

Sundbyberg 1 500 2 000 2 400 24 31 38 

Sollentuna 2 200 2 300 2 200 20 29 38 

Upplands-Bro 700 900 1 000 21 31 38 

Solna 2 200 3 500 3 900 25 27 36 

Haninge 2 500 3 000 3 200 25 30 35 

Stockholm 29 200 40 800 41 100 27 28 31 

Nacka 2 900 3 700 3 500 20 22 29 

Nynäshamn 800 800 900 15 21 28 

Täby 2 000 2 000 1 900 15 21 28 

Salem 500 500 500 16 20 27 

Lidingö 1 300 1 500 1 300 15 19 27 

Danderyd 900 900 700 14 21 27 

Tyresö 1 500 1 500 1 400 15 20 23 

Österåker 1 200 1 400 1 300 11 17 23 

Vallentuna 900 1 100 1 100 11 17 19 

Norrtälje 1 500 1 600 1 600 10 15 18 

Ekerö 800 900 800 9 12 17 

Vaxholm 400 400 300 8 11 15 

Värmdö 1 300 1 300 1 300 9 12 15 

Nykvarn 300 400 300 9 10 11 

Länet 68 500 86 800 87 600 25 29 34 

Kommunerna är sorterade efter andel födda av utrikes födda kvinnor för perioden 2015–17. Antal födda är avrundat till närmaste 
hundratal. 
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Tabell 9 Stockholms län – Summerad fruktsamhet för kvinnor efter kommun, olika period 

  Period Förändring mellan… 

Kommun A: 2000–02 B: 2009–11 C: 2015–17 A och B B och C 

Nykvarn 1,93 2,50 2,16 0,57 -0,34 

Värmdö 2,05 2,15 2,08 0,09 -0,07 

Sigtuna 1,65 2,12 2,05 0,48 -0,07 

Ekerö 1,90 2,26 2,00 0,37 -0,26 

Upplands-Bro 1,73 2,14 1,98 0,41 -0,16 

Vallentuna 1,83 2,18 1,97 0,34 -0,21 

Nynäshamn 1,75 2,11 1,96 0,36 -0,15 

Vaxholm 1,89 2,02 1,95 0,13 -0,07 

Österåker 1,75 2,23 1,94 0,49 -0,29 

Nacka 1,78 2,10 1,92 0,32 -0,17 

Botkyrka 1,83 2,09 1,89 0,26 -0,20 

Järfälla 1,58 2,01 1,89 0,44 -0,13 

Tyresö 1,79 2,10 1,86 0,30 -0,24 

Södertälje 1,73 2,01 1,86 0,27 -0,15 

Upplands Väsby 1,59 1,88 1,85 0,29 -0,03 

Salem 1,83 2,03 1,83 0,20 -0,19 

Haninge 1,65 2,03 1,83 0,38 -0,20 

Sundbyberg 1,48 1,95 1,81 0,47 -0,14 

Huddinge 1,79 2,02 1,79 0,24 -0,24 

Norrtälje 1,77 2,03 1,78 0,27 -0,25 

Lidingö 1,71 1,94 1,77 0,23 -0,17 

Täby 1,69 2,02 1,76 0,33 -0,26 

Sollentuna 1,77 2,03 1,72 0,26 -0,31 

Solna 1,44 1,87 1,71 0,43 -0,16 

Stockholm 1,47 1,88 1,71 0,41 -0,17 

Danderyd 1,67 1,93 1,55 0,26 -0,37 

Länet 1,59 1,93 1,76 0,35 -0,17 

Kommunerna är sorterade efter summerade fruktsamhet för perioden 2015–17. 
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Tabell 10 Stockholms län – Moderns medelålder vid första barnets födelse efter kommun, olika period 

  Period Förändring mellan… 

Kommun A: 2000-02 B: 2009-11 C: 2015-17 A och B B och C 

Solna 30,5 31,4 31,8 0,9 0,4 

Stockholm 30,1 31,1 31,6 1,1 0,5 

Danderyd 31,2 31,3 31,5 0,1 0,2 

Lidingö 30,7 30,7 31,1 0,0 0,4 

Sundbyberg 29,7 30,1 30,8 0,4 0,7 

Täby 29,7 30,1 30,5 0,4 0,4 

Nacka 29,6 30,1 30,3 0,6 0,2 

Sollentuna 29,2 29,4 29,9 0,3 0,4 

Ekerö 28,9 29,5 29,7 0,6 0,2 

Vallentuna 27,8 28,8 29,5 1,0 0,6 

Tyresö 28,1 28,9 29,3 0,8 0,4 

Huddinge 28,2 28,7 29,3 0,6 0,5 

Järfälla 28,4 28,6 29,2 0,1 0,6 

Värmdö 28,3 29,1 29,1 0,8 0,0 

Vaxholm 29,8 29,8 29,1 0,0 -0,7 

Österåker 28,4 28,9 29,0 0,5 0,1 

Upplands Väsby 28,3 28,2 29,0 0,0 0,7 

Botkyrka 26,9 27,7 28,6 0,8 0,9 

Upplands-Bro 27,7 28,0 28,6 0,2 0,6 

Sigtuna 27,6 28,6 28,4 1,0 -0,2 

Södertälje 27,1 27,8 28,4 0,7 0,6 

Haninge 27,0 28,2 28,2 1,2 0,0 

Norrtälje 27,4 28,2 28,2 0,8 0,0 

Salem 27,2 28,5 28,1 1,2 -0,3 

Nynäshamn 26,6 27,9 27,8 1,3 -0,1 

Nykvarn 27,8 28,0 27,3 0,3 -0,7 

Länet 29,2 30,1 30,5 0,9 0,5 

Åldersstandardiserade tal. Kommunerna är sorterade efter moderns medelålder vid första barnets 
födelse för perioden 2015–17. 
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Tabell 11 Stockholms län – Kvinnor 15–44 år fördelade efter hushållsställning i olika kommuner, 2017 

Kommun 

Samman-
boende med 

hemma-
boende barn 

Samman-
boende utan 

hemma-
boende barn 

Ensam-
stående med 

hemma-
boende barn 

Ensam-
stående utan 

hemma-
boende barn 

Bor i 
föräldra-
hemmet 

Övrig 
person Summa 

Nykvarn 50 8 7 5 27 2 100 

Ekerö 50 6 5 4 31 4 100 

Vallentuna 47 9 5 5 29 4 100 

Österåker 46 9 6 6 29 4 100 

Värmdö 44 9 6 7 29 4 100 

Salem 43 8 8 5 31 3 100 

Vaxholm 43 8 5 6 34 4 100 

Upplands-Bro 43 12 7 8 25 5 100 

Täby 42 10 5 7 30 5 100 

Nynäshamn 42 12 8 8 26 5 100 

Nacka 42 11 6 9 26 6 100 

Tyresö 41 9 8 6 31 5 100 

Huddinge 41 11 7 9 25 7 100 

Haninge 41 12 8 9 24 6 100 

Sigtuna 40 11 9 8 26 6 100 

Upplands Väsby 40 12 8 9 25 5 100 

Botkyrka 40 10 9 7 28 7 100 

Sollentuna 40 11 7 8 28 6 100 

Järfälla 40 12 8 9 25 6 100 

Södertälje 39 11 8 9 26 6 100 

Norrtälje 39 13 7 11 26 4 100 

Lidingö 38 11 6 10 29 7 100 

Danderyd 37 9 3 8 35 9 100 

Sundbyberg 32 20 7 16 15 10 100 

Stockholm 30 18 7 18 18 10 100 

Solna 30 22 5 19 14 11 100 

Länet 35 15 7 13 22 8 100 

Kommunerna är sorterade efter andel kvinnor sammanboende med hemmaboende barn. 
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Tabell 12 Stockholms län – Kvinnor 15–44 år fördelade efter bostadstyp i olika kommuner, 2017 

Kommun 
Flerbostadshus 

bostadsrätt 
Flerbostadshus 

hyresrätt Småhus Övrigt 
Uppgift 
saknas Summa 

Ekerö 1 8 83 1 7 100 

Vallentuna 20 1 77 1 1 100 

Österåker 8 12 76 1 4 100 

Nykvarn 4 17 73 1 5 100 

Värmdö 14 12 70 1 3 100 

Vaxholm 17 9 69 1 3 100 

Danderyd 23 6 67 2 2 100 

Salem 14 18 65 <1 3 100 

Norrtälje 17 15 62 3 2 100 

Täby 33 4 59 <1 4 100 

Tyresö 22 22 53 1 2 100 

Nynäshamn 14 29 53 1 3 100 

Upplands-Bro 20 25 49 <1 6 100 

Sollentuna 26 22 48 3 1 100 

Huddinge 19 25 48 5 3 100 

Lidingö 29 21 45 3 2 100 

Nacka 37 15 43 2 4 100 

Haninge 24 28 42 2 4 100 

Järfälla 29 27 40 1 3 100 

Upplands Väsby 25 34 39 1 2 100 

Botkyrka 18 40 37 2 2 100 

Södertälje 12 46 36 2 3 100 

Sigtuna 19 39 36 3 3 100 

Stockholm 45 36 11 5 2 100 

Sundbyberg 45 41 8 4 2 100 

Solna 62 25 2 8 3 100 

Länet 34 30 29 3 3 100 

Kommunerna är sorterade efter andel som bor i småhus. 

 

 
Diagram 28 Stockholms län – Genomsnittlig boarea per person i kvadratmeter i olika kommuner, kvinnor 15–44 

år, 2017 
Kvadratmeter 

 
Kommunerna är sorterade efter boarea per person. Uppgifter om bortfallet finns i Excelbilagan. 
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4.3  Stockholms stads stadsdelsnämnder 
Antalet födda har ökat i Stockholm stads alla 14 stadsdelsnämnder när 2000–2002 och 

2009–2011 jämförs, se tabell 13. Emellertid har antalet födda minskat något eller ökat i lägre 

takt i de flesta stadsdelsnämnder när 2009–2011 och 2015–2017 jämförs. Bromma är det 

enda område där antalet födda har ökat mer kraftigt mellan 2009–2011 och 2015–2017 än 

mellan 2000–2002 och 2009–2011. Andelen födda av utrikes född moder har ökat i nästan 

alla områden förutom i Farsta, Rinkeby-Kista, Skarpnäck och Skärholmen där denna andel 

har minskat något när 2009–2011 och 2015–2017 jämförs. Högst andel födda av utrikes född 

moder under 2015–2017 var i Rinkeby-Kista med 82 procent medan andelen var lägst på 

Södermalm med 18 procent. 

 
Tabell 13 Stockholms stad – Antal födda och andel födda av utrikes födda kvinnor efter stadsdelsnämnder, 

olika period 

  Antal födda Andel födda av utrikes födda kvinnor 

Stadsdelsnämnd 2000–02 2009–11 2015–17 2000–02 2009–11 2015–17 

Rinkeby-Kista 2 200 2 300 2 300 82 83 82 

Skärholmen 1 100 1 400 1 400 65 69 68 

Spånga-Tensta 1 600 1 800 1 500 60 61 64 

Hässelby-Vällingby 1 900 2 500 2 800 31 47 50 

Enskede-Årsta-Vantör 3 100 4 400 4 400 29 32 34 

Farsta 1 500 2 000 2 300 27 34 31 

Älvsjö 700 1 100 1 000 17 21 26 

Skarpnäck 1 500 2 100 2 100 23 26 23 

Bromma 2 300 2 700 3 200 13 17 22 

Kungsholmen 2 200 3 500 3 600 11 14 20 

Hägersten-Liljeholmen 2 300 4 300 4 800 18 17 19 

Östermalm 2 200 2 700 2 900 15 16 19 

Norrmalm 2 800 4 000 3 600 14 16 19 

Södermalm 3 800 6 000 5 200 12 14 18 

Stockholms stad 29 200 40 800 41 100 27 28 31 

Områdena är sorterade efter andel födda av utrikes födda kvinnor för perioden 2015–17. Antal födda är avrundat till närmaste hundratal. 

 

Det summerade fruktsamhetstalet har ökat mellan 2000–2002 och 2009–2011 och 

minskat mellan 2009–2011 och 2015–2017 i alla stadsdelsnämnder, se tabell 14. Den största 

nedgången var i Spånga-Tensta och Älvsjö med -0,38 respektive -0,35. Den lägsta 

minskningen var i Bromma och Kungsholmen -0,08 respektive -0,06. Under åren 2015–2017 

hade Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista det högsta fruktsamhetstalet med 1,90 respektive 

1,98 barn per kvinna. Under samma period hade Södermalm och Skarpnäck det lägsta 

fruktsamhetstalet med 1,58 respektive 1,62 barn per kvinna. 
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Tabell 14 Stockholms stad – Summerad fruktsamhet för kvinnor efter stadsdelsnämnder, olika period 

    Period   Förändring mellan… 

Stadsdelsnämnd A: 2000–02 B: 2009–11 C: 2015–17 A och B B och C 

Rinkeby-Kista 2,02 2,09 1,98 0,07 -0,11 

Spånga-Tensta 2,27 2,28 1,90 0,02 -0,38 

Älvsjö 1,69 2,19 1,83 0,50 -0,35 

Norrmalm 1,42 1,94 1,80 0,52 -0,14 

Hägersten-Liljeholmen 1,33 1,94 1,79 0,61 -0,15 

Hässelby-Vällingby 1,63 1,99 1,78 0,36 -0,22 

Bromma 1,52 1,84 1,75 0,31 -0,08 

Farsta 1,46 1,80 1,70 0,33 -0,10 

Kungsholmen 1,24 1,75 1,69 0,52 -0,06 

Östermalm 1,37 1,77 1,68 0,40 -0,09 

Skärholmen 1,73 1,95 1,66 0,22 -0,29 

Enskede-Årsta-Vantör 1,46 1,87 1,64 0,41 -0,23 

Skarpnäck 1,40 1,87 1,62 0,46 -0,24 

Södermalm 1,27 1,78 1,58 0,51 -0,20 

Stockholms stad 1,47 1,88 1,71 0,41 -0,17 

Områdena är sorterade efter summerade fruktsamhetstalet för perioden 2015–17. 

 

Liksom i Stockholms stad har barnafödandet förskjutits mot äldre åldrar i nästan alla 

stadsdelsnämnder, se tabell 15. Under åren 2015–2017 var medelåldern vid första barnets 

födelse högst i Södermalm, Norrmalm, Kungsholmen och Östermalm på över 33 år. Lägst var 

den i Skärholmen, Rinkeby-Kista, Hässelby-Vällingby och Spånga-Tensta på cirka 29 år. 

Tabell 16 visar kvinnor i åldrarna 15–44 år uppdelade efter hushållsställning i olika stads-

delsnämnder i Stockholms stad. I utpräglade småhusområden såsom Älvsjö, Hässelby-

Vällingby och Spånga-Tensta är andelen kvinnor i sambo-familj med hemmaboende barn 

under 18 år högst. I dessa områden finns också relativt hög andelen kvinnor som bor i 

föräldrahemmet. Flerbostadshusområden såsom Södermalm, Norrmalm, Kungsholmen och 

Östermalm har en motsatt hushållsfördelning. I dessa områden är andelen kvinnor utan 

hemmaboende barn relativt hög, både bland sammanboende och ensamstående kvinnor.  

Kvinnor i åldrarna 15–44 år uppdelade efter bostadstyp i olika stadsdelsnämnder i Stock-

holms stad visas i tabell 17. Att bo i flerbostadshus med bostadsrätt är vanligast i Kungs-

holmen och Norrmalm på 69 procent. Att bo i flerbostadshus med hyresrätt är vanligast i 

Skärholmen (64 procent) och Rinkeby-Kista (56 procent). Högsta andelen kvinnor som bor i 

småhus finns i Älvsjö (42 procent), Hässelby-Vällingby (33 procent) och Spånga-Tensta (32 

procent). 

Boarea per person bland kvinnor 15–44 år i de olika områdena visas i diagram 29. Kvinnor 

som bodde på Östermalm hade den största ytan att bo på år 2017, 31 kvadratmeter (kvm) i 

genomsnitt, och den minsta var i Rinkeby-Kista, 22 kvm. 
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Tabell 15 Stockholms stad – Moderns medelålder vid första barnets födelse efter stadsdelsnämnder, olika 
period 

    Period   Förändring mellan… 

Stadsdelsnämnd A: 2000–02 B: 2009–11 C: 2015–17 A och B B och C 

Östermalm 32,6 33,4 33,4 0,8 0,1 

Kungsholmen 32,2 32,9 33,4 0,7 0,6 

Norrmalm 32,2 33,3 33,4 1,1 0,1 

Södermalm 31,7 32,6 33,1 0,9 0,5 

Skarpnäck 29,2 30,6 31,7 1,3 1,1 

Hägersten-Liljeholmen 30,0 31,4 31,6 1,3 0,3 

Bromma 30,6 30,9 31,5 0,3 0,6 

Enskede-Årsta-Vantör 29,0 30,1 30,9 1,1 0,8 

Älvsjö 29,3 29,8 30,3 0,5 0,5 

Farsta 28,4 29,3 30,0 0,9 0,7 

Spånga-Tensta 27,5 28,5 29,3 0,9 0,8 

Hässelby-Vällingby 28,5 28,7 29,2 0,2 0,5 

Rinkeby-Kista 26,6 28,0 28,9 1,4 0,9 

Skärholmen 27,1 28,4 28,7 1,3 0,3 

Stockholms stad 30,1 31,1 31,6 1,1 0,5 

Åldersstandardiserade tal. Områdena är sorterade efter moderns medelålder vid första barnets födelse för perioden 2015–17. 

 

 
Tabell 16 Stockholms stad – Kvinnor 15–44 år fördelade efter hushållsställning i olika stadsdelsnämnder, 

2017 

Stadsdelsnämnd 

Samman-
boende med 

hemma-
boende barn 

Samman-
boende utan 

hemma-
boende barn 

Ensam-
stående med 

hemma-
boende barn 

Ensam-
stående utan 

hemma-
boende barn 

Bor i föräldra-
hemmet 

Övrig 
person Summa 

Älvsjö 42 12 7 10 23 7 100 

Hässelby-Vällingby 36 11 9 11 24 8 100 

Spånga-Tensta 36 8 9 7 31 10 100 

Farsta 33 14 10 14 20 9 100 

Bromma 33 18 5 17 19 7 100 

Rinkeby-Kista 33 10 11 8 26 11 100 

Skärholmen 33 11 12 9 25 11 100 

Hägersten-Liljeholmen 32 21 6 19 13 10 100 

Skarpnäck 31 17 8 16 18 10 100 

Enskede-Årsta-Vantör 30 17 8 17 18 11 100 

Södermalm 26 20 5 22 16 11 100 

Norrmalm 25 24 4 22 14 11 100 

Kungsholmen 24 24 4 27 11 10 100 

Östermalm 23 21 4 25 16 12 100 

Stockholms stad 30 18 7 18 18 10 100 

Områdena är sorterade efter andel kvinnor sammanboende med hemmaboende barn. 
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Tabell 17 Stockholms stad – Kvinnor 15–44 år fördelade efter bostadstyp i olika stadsdelsnämnder, 2017 

Stadsdelsnämnd 
Flerbostadshus 

bostadsrätt 
Flerbostadshus 

hyresrätt Småhus Övrigt 
Uppgift 
saknas Summa 

Älvsjö 27 21 42 6 3 100 

Hässelby-Vällingby 15 48 33 2 2 100 

Spånga-Tensta 17 47 32 3 2 100 

Bromma 43 27 25 2 3 100 

Farsta 28 49 19 2 2 100 

Skärholmen 15 64 14 5 2 100 

Enskede-Årsta-Vantör 46 40 11 2 1 100 

Skarpnäck 47 40 10 2 2 100 

Rinkeby-Kista 29 56 9 3 3 100 

Hägersten-Liljeholmen 54 34 7 3 2 100 

Kungsholmen 69 23 1 5 2 100 

Östermalm 54 25 1 17 4 100 

Södermalm 58 34 <1 6 3 100 

Norrmalm 69 20 <1 8 2 100 

Stockholms stad 45 36 11 5 2 100 

Områdena är sorterade efter andel som bor i småhus. 

 

 
Diagram 29 Stockholms stad – Genomsnittlig boarea per person i kvadratmeter i olika stadsdelsnämnder, 

kvinnor 15–44 år, 2017 
Kvadratmeter 

 
Stadsdelsnämnderna är sorterade efter boarea per person. Uppgifter om bortfallet finns i Excelbilagan. 
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5. Flyttningar bland småbarnsfamiljer 

I detta kapitel studeras flyttningar bland småbarnsfamiljer genom att barnen som föddes 

år 2012 i Stockholms län följs upp fem år senare. Kommun och bostadstyp i slutet av 

födelseåret och i slutet av år 2017 jämförs för att beskriva omflyttningen under barnets första 

år. En uppdelning görs också mellan förstfödda barn, andrabarn samt barn med högre 

ordningsnummer. Barn som avlidit inom femårsperioden exkluderades. De står för mindre 

än 0,1 procent av alla barn födda i länet år 2012. 

I diagram 30 visas fördelningen av barn födda år 2012 i olika kommuner efter barnets 

bostadsort år 2017. Resultaten för länet visas också. Det visar sig att 39 procent av barnen 

som föddes i länet år 2012 var kvarboende i samma fastighet år 2017, 31 procent flyttade 

inom kommunen, 20 procent flyttade till annan kommun i länet och 10 procent flyttade ut 

från länet. 

Andelen barn kvarboende i samma fastighet var högst i Ekerö och Vaxholm med över 60 

procent. Att flytta inom kommunen var vanligast bland småbarnsfamiljer som bodde i 

Södertälje och Norrtälje. Att flytta till annan kommun i länet var vanligast bland småbarns-

familjer som bodde i Solna och Sundbyberg. Benägenheten att flyttat ut från länet var relativt 

liknande bland småbarnsfamiljer i olika kommuner trots att den var något högre i Sigtuna, 

Solna och Upplands-Bro. 

När det gäller den totala utflyttningen över kommungränser (det vill säga, till andra 

kommuner i länet och ut ur länet) visar resultaten att den var högst bland småbarnsfamiljer i 

Solna jämfört med andra kommuner i länet. Nästan två tredjedelar av spädbarnen som 

bodde i Solna år 2012 hade flyttat över kommungränsen till och med år 2017. 44 procent 

hade flyttat till annan kommun i länet och 16 procent flyttat ut ur länet. Denna relativt höga 

utflyttning av nyfödda barn tyder på att endast en liten del av de årliga födelserna i Solna 

bidrar till befolkningstillväxt i kommunen. 

I diagram 31 visas benägenheten att flytta till en annan fastighet i olika kommuner 

uppdelat efter barnets ordningsnummer. Även resultaten för länet visas. Överallt visar det sig 

att det är vanligast för småbarnsfamiljer att byta fastighet efter första barnets födelse och 

mindre vanligt efter födelsen av andra barnet eller barn med högre ordningsnummer. 

I diagram 32 redovisas benägenheten att byta fastighet mellan 2012 och 2017 uppdelat 

efter bostadstyp. Endast en fjärdedel av barnen som bodde i flerbostadshus bostadsrätt år 

2012 var kvarboende i samma fastighet år 2017. En annan fjärdedel av de barnen flyttade till 

andra flerbostadshus bostadsrätter i länet. Det mest vanliga var att flytta till ett småhus i 

länet, över en tredjedel av barnen. Drygt ett av tio barn som bodde i bostadsrätt år 2012 

flyttade ut från länet. Att flytta från en bostadsrätt till en hyresrätt var relativt ovanligt. 

När barn som bodde i de tre olika bostadstyperna år 2012 jämförs, visar det sig att benä-

genheten att vara kvarboende i samma fastighet var högst bland de som bodde i småhus. 

Näst högst vara benägenheten bland barn som bodde i hyresrätter och lägst var den bland de 

som bodde i bostadsrätter. Dessutom är att flytta till hyresrätt relativt vanligt endast bland de 

småbarnsfamiljer som redan bodde i hyresrätt. Bara en liten andel av de småbarnsfamiljer 

som bodde i bostadsrätter och småhus har flyttat till hyresrätter. 

Benägenheten att byta fastighet efter bostadstyp och barnets ordningsnummer visas i 

diagram 33. Det är vanligare för småbarnsfamiljer att flytta efter första barnets födelse och 

mindre vanligt efter födelsen av andra barn eller barn med högre ordningsnummer. 
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Diagram 30 Stockholms län – Fördelning av barn födda år 2012 i olika kommuner efter barnets bostadsort år 

2017 
Procent 

 
Kommunerna är sorterade efter andelen barn kvarboende i samma fastighet år 2017. 

 

 

 

 

 
Diagram 31 Stockholms län – Andel barn födda år 2012 som har bytt fastighet mellan 2012 och 2017, efter 

barnets ordningsnummer samt kommun i slutet av födelseåret 
Procent 

 
Kommunerna är sorterade efter den totala andelen barn som har bytt fastighet. 
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Diagram 32 Stockholms län – Fördelning av barn födda år 2012 efter bostadstyp år 2012 och 2017 
Procent 

 
Barn som saknar uppgift samt barn som bodde i övrigt boende (specialbostäder för äldre och funktionshindrade, studentbostäder och 
övriga specialbostäder) exkluderades. 

 

 

 

 

 
Diagram 33 Stockholms län – Andel barn födda år 2012 som har bytt fastighet mellan 2012 och 2017, efter 

barnets ordningsnummer samt bostadstyp år 2012 
Procent 

 
Barn som saknar uppgift samt barn som bodde i övrigt boende (specialbostäder för äldre och funktionshindrade, studentbostäder och 
övriga specialbostäder) exkluderades. 
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6. Kommentarer om statistiken 

Fruktsamhet 

Den åldersspecifika fruktsamheten under en viss tidsperiod t beräknas som 

 

𝑓𝑥
𝑡 =

𝐹𝑥
𝑡

𝑀𝐹𝑥
𝑡  

där F är antalet födda barn av kvinnor i en viss ålder x under tidsperiod t. MF är medelfolk-

mängden kvinnor i motsvarande ålder. Medelfolkmängden är genomsnittet av folkmängden i 

den åldern i början och i slutet av tidsperiod t. Åldersspecifika fruktsamhetstal räknas för 

kvinnor i åldern 10–54 år. Summerad fruktsamhet under tidsintervallet t beräknas som 

 

𝑇𝐹𝑅 = ∑ 𝑓𝑥
𝑡

54

𝑥=10

 

Den summerade fruktsamheten visar hur många barn som en kvinna i genomsnitt skulle 

föda under sin fruktsamma period utifrån den vid tidpunkten för beräkningen gällande 

fruktsamheten. I beräkningarna ingår endast biologiska barn och det är mammans ålder då 

barnet föddes (ålder vid händelse) som avses. 

 

Medelålder vid första barnets födelse 

Medelåldern vid första barnets födelse (ej ålderstandardiserad) beräknas vanligtvis som: 

𝑀(𝑡) =
∑ (𝑎 + 0,5) × 𝐵(𝑎, 𝑡)54
10

∑ 𝐵(𝑎, 𝑡)54
10

 

 

B(a,t) = antal födda år t av barnlösa kvinnor i åldern a 

 

Den ålderstandardiserade medelåldern vid första barnets födelse benämns ofta “period 

mean age at first birth” på engelska (Bongaarts & Blanc 2015). Måttet anger medelåldern vid 

första barnets födelse hos en fiktiv grupp av kvinnor om benägenheten att få barn i olika 

åldrar skulle förbli densamma som under det år eller den period för vilket beräkningen görs. 

Det beräknas som: 

𝑀𝑠(𝑡) =
∑ (𝑎 + 0,5) × 𝑏(𝑎, 𝑡)54
10

∑ 𝑏(𝑎, 𝑡)54
10

 

 

b(a,t) = åldersspecifika fruktssamhetstal år t av barnlösa kvinnor i åldern a (incidenstal). 

 

Åldersspecifika fruktsamhetstal (incidenstal) för barnlösa kvinnor beräknas som antalet 

barn födda av barnlösa kvinnor i åldern a dividerat med medelfolkmängden kvinnor i denna 

ålder oavsett paritet. 

I denna rapport redovisas endast Ms(t) eftersom standardvägningen korrigerar för 

förändring i befolkningens åldersstruktur över tid. Åldersstrukturen hos kvinnor i 

barnafödande ålder har blivit allt yngre under det senaste årtiondet eftersom det föddes 
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många barn i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. Under de senaste åren har dessa 

stora födelsekohorter närmat sig åldrarna när barnafödandet påbörjas och det bidrar till en 

lägre M(t) även om benägenheten att få första barnet har förskjutits mot äldre åldrar under 

de senaste åren. I beräkningen av Ms(t) tas hänsyn till antalet kvinnor i olika åldrar och 

därför passar måttet bättre för studier av ålder vid första barnets födelse över tid. 

 

Indelning efter födelseland 

I rapporten delas de utrikes födda in i fyra olika grupper efter deras födelseregion: Europa 

(utom Sverige), Amerika och Oceanien, Asien och Afrika. Inrikes födda kvinnor med två 

utrikes födda föräldrar delas in i fem olika grupper efter deras föräldrar födelseregion: 

Norden, EU-länder, övriga Europa, övriga världen samt de med föräldrar födda utomlands i 

olika födelseregioner. Grupperingen av födelseländer är olika för utrikes födda och inrikes 

födda med utrikes födda föräldrar eftersom kategorierna representerar de vanligaste regioner 

i varje grupp. 

• Norden (utom Sverige): Danmark, Finland, Island, Norge. 

• EU-länder (utom Norden): Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Gibraltar, 

Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, 

Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, 

Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike. 

• Övriga Europa (Europa utom Norden och EU-länder): Albanien, Andorra, Bosnien-

Hercegovina, forna Jugoslavien, Gibraltar, Kosovo, Liechtenstein, Makedonien, Moldavien, 

Monaco, Montenegro, Ryssland, San Marino, Schweiz, Serbien, Turkiet, Ukraina, 

Vatikanstaten, Vitryssland. 

• Övriga världen: Amerika och Oceanien, Asien och Afrika. 

 

Svensk och utländsk bakgrund 

Under 2002 utformades senaste riktlinjer för redovisning av utländsk och svensk 

bakgrund i statistiken (SCB 2002). De togs fram i samarbete mellan Integrationsverket, 

Migrationsverket och SCB. Målet var att underlätta jämförelser av statistik om invandrare 

och personer med utländsk bakgrund framställd av olika myndigheter och organisationer. 

Riktlinjerna omfattar en rekommenderad indelning där personer med utländsk bakgrund 

definieras som de individer som antingen är utrikes födda, eller inrikes födda med två utrikes 

födda föräldrar. Med svensk bakgrund avses personer som är antingen inrikes födda med en 

inrikes och en utrikes född förälder eller inrikes födda med två inrikes födda föräldrar. 

 

Hushållsställning 

Uppgifter om hushållsställning hämtas från Lägenhetsregister. Det går att redovisa denna 

uppgift från och med år 2012. Hushåll består av samtliga personer som är folkbokförda i 

samma lägenhet. Med lägenhet avses i detta sammanhang alla typer av bostäder där man kan 

vara folkbokförd, dvs. även bostäder i småhus. 

I hushållstatistiken, skapas en förälder-barn-relation om en person är biologisk förälder, 

adoptivförälder eller vårdnadshavare till någon under 18 år i hushållet, det vill säga oavsett 

om det är egna biologiska barn. Den definition av sambobegreppet som användas innehåller 

personer som är gifta med varandra, personer som har registrerat partnerskap samt 

sambopar utan registrerat partnerskap. 
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Bostadstyp 

Uppgift om bostadstyp hämtas från Lägenhetsregistret. De grundläggande kategorierna 

grupperas enligt följande: 

 

Grupp, benämning Ingående kategori från Lägenhetsregistret 

Flerbostadshus bostadsrätter Flerbostadshus äganderätt 
Flerbostadshus bostadsrätt 

Flerbostadshus hyresrätt Flerbostadshus hyresrätt 

Småhus Småhus äganderätt 
Småhus bostadsrätt 
Småhus hyresrätt 

Övrigt Specialbostad för äldre och funktionshindrade 
Specialbostad, övriga 
Studentbostad 
Övrigt boende 

 

Utbildning 

Uppgift om högsta avslutande utbildningsnivå hämtas från Utbildningsregistret (UREG). 

De ursprungliga nivåerna grupperas enligt följande: 

 

Grupp, benämning Ingående utbildningsnivå från UREG 

Förgymnasial eller lägre utbildning Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 
Förgymnasial utbildning 9 år 

Gymnasial Gymnasial utbildning högst 2-årig 
Gymnasial utbildning 3 år 

Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år 

Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre 
Forskarutbildning 

 

Statistikens tillförlitlighet 

Det datamaterial som är utgångspunkt för denna studie är SCB:s register över total-

befolkningen (RTB). Registren är baserade på uppgifter från folkbokföringen. Brister i 

rapporteringen om utvandring kan resultera i övertäckning om inte flyttning anmäls till 

folkbokföringen. Studier tyder på att registret innehåller en del personer som inte längre bor i 

landet, men det uppskattas att de utgör mindre än en procent av den totala befolkningen. Ett 

större problem ur ett regionalt perspektiv är personer som inte är folkbokförda där de 

faktiskt bor. Detta gäller framförallt ungdomar och kan därför ha påverkan på frukt-

samheten, som underskattas något i vissa kommuner och stadsdelsnämnder och överskattas 

något i andra. 
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