
ISBN

Andra rapporter i samma serie: 
Stockholmsregionens återflyttningsutbyte med  
övriga Sverige ......................  2010:05 

Befolkningsförändringar per kvartal 2009 2010:07

Bostadsbyggande och befolkningstillväxt 
i Stockholms län – Regressionsanalys 2010:11

Fruktsamhet och dödlighet i Stockholms län 
1986–2008  2010:12

In- och utvandring samt utrikes födda i Stockholms län 2009 2010:14

”Pensionspuckeln”, 55+flyttningar  2011:02

Vart tar invandrarna vägen? 2011:04

Födda 2011-2020 efter mödrarnas födelseländer 2012:04

Hushåll och familjer i förändring 2012:05

Kommunprognoser : sammanfattning 2012:06

Bostadsbyggnadsplaner: bilaga till huvudrapport 2012:07

Fruktsamhet och mortalitet 2011 2012:08

Stockholms län - Huvudrapport 2012:09

Varför flyttar svenska barnfamiljer? 2012:10

Befolkningsutvecklingen 2012 2013:01

www.tmr.sll.se

Demografisk rapport 2013:02

Befolkningsprognos 2013-2022/45

Barn och unga och deras  
familjer i Stockholms 
län år 2011/2012



Rapport 2013:2 Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2011/2012 

 

 

 

 

 

Barn och unga och deras familjer i  

Stockholms län år 2011/2012 

 

Demografi och sociala faktorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013:2 
  



Rapport 2013:2 Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2011/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetet med projektet ”Barn och unga och deras familjer i Stockholms län” utförs som ett samarbete 

mellan Stockholms läns landsting, LSF/TMR och SCB samt adjungerade forskare och konsulter. 

 

Förfrågningar: Anna Nyman, SCB, 08-506 945 94 

Lotta Persson, SCB, 08-506 942 11 

Johan Tollebrant, SCB, 08-506 949 96 

Ulla Moberg, LSF/TMR, 07000 28837 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projektledare: Ulla Moberg 
Stockholm läns landsting, LSF/TMR 
Box 22550, 104 22 Stockholm 
Besök: Norra stationsgatan 69 
Tfn: 08-123 130 00, Fax: 08-123 144 20 
info@tmr.sll.se 

www.tmr.sll.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

LS 1102-0180 

 



Rapport 2013:2 Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2011/2012 

3 

Förord 

Följande rapport redovisar aktuella statistiska studier om barn och unga och 
deras levnadsförhållanden. Rapporten produceras vartannat år och utöver 

denna samlade rapport förnyas varje år kapitlet om barns flyttningar med re-

dovisning av bland annat ensamkommande flyktingbarn, adoptivbarn och flytt 
hemifrån. Rapporterna är några av resultaten av det sedan länge genuina in-

tresset i Stockholms läns landsting för barn, barnhälsovård och mödravård. 

Under 2012 var spädbarnsdödligheten i länet 2,2 av 1 000 födda barn. I riket 
totalt var den 2,6. Under senare år har den varit något lägre i länet än i riket. 

Tidigare var den också betydligt högre bland pojkar än bland flickor men skill-

naden har sedan millennieskiftet uppvisat en nedåtgående trend. 
   I rapporten förekommer indelningar i olika åldersklasser. Det finns ingen en-

tydig gräns mellan vem som räknas som ”barn” och vem som räknas som 

”ung” utan indelningarna beror av syftet med analyserna och definitioner. Till 
regionen flyttar dessutom idag ett ökande antal utrikes födda barn och unga 

och det är inte alltid som utrikesfödda personer har säkra uppgifter om sitt eget 

födelsedatum.  
   Idag föds cirka 26 procent av rikets folkbokförda barn här i länet och nästan 

24 procent av 0-17-åringarna bor här, att jämföra med länets andel av hela rikets 

befolkning som är cirka 22 procent. Sedan år 2000 har antalet 0-åringar i riket 
ökat med 23000 och nästan en tredjedel av den ökningen tillfaller Stockholms 

län. 

   När barnen är små sker många flyttningar och bostadsbyten. Förra året gjor-
des en rapport om barnfamiljernas flyttningar och flyttskäl baserad på det om-

fattande enkätmaterial som tidigare samlats in för olika forskningsändamål. 

Under innevarande år kommer en forskningsstudie baserad på longitudinella 
data samt en studie om barnfamiljernas betydelse för Stockholmsregionen att 

publiceras för att understryka den betydelse som barn och unga har för länet 

och landstinget.  
   Projektledare vid TMR och ansvarig för de demografiska rapporterna är 

Ulla Moberg. 

 
 

 

  



Rapport 2013:2 Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2011/2012 

4 

Inledning 

Följande rapport beskriver barn och deras levnadsförhållanden i Stockholms 
län åren 2011/2012 med fokus utifrån barnens perspektiv.  

    I första kapitlet beskrivs barnen efter ålder och ursprung. Nästföljande kapi-

tel handlar om barnafödandet i länet och i riket. Därefter beskrivs barnfamiljer-
na bland annat utifrån olika familjetyper. I det fjärde kapitlet skildras hur van-

ligt det är att barn upplever en separation mellan föräldrarna. Därpå följer ett 

kapitel om ekonomin i barnfamiljerna. De två nästföljande kapitlen beskriver 
barns boende och barns fritid.  I kapitlet om förskolan och skolan beskrivs 

bland annat hur betygen ser ut i grundskolan och gymnasieskolan. Dessutom 

beskrivs sysselsättningen för 25-åringar med olika utbildning. Sedan skildras 
utvecklingen av in- och utflyttning bland barnfamiljer i länet. Ett avsnitt i detta 

kapitel handlar om ensamkommande flyktingbarn och ett om adoptivbarn. Till 

sist redovisas dödligheten bland barn bland annat utifrån utvecklingen av 
spädbarnsdödlighet och dödsorsaker.  

    Jämförelser görs mellan Stockholms län och riket, mellan olika kommuner i 

länet och mellan de 14 stadsdelsnämndernas (SDN) stadsdelsområden (SDO) i 
Stockholms stad.  Sedan ett antal år tillbaka fördelas den speciella statistik om 

barn och unga och deras familjer som SCB producerar på SLL:s basområden 

och läggs in i TMR:s Områdesdatabas (ODB), där den finns redovisad för olika 
variabler för åren 2000-2011. Stadsdelsområdena aggregeras utifrån dessa hel-

täckande basområden och kan skilja sig något från aggregat som baseras på 

kommunernas 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 2012 från RTB, 
2010/2011 från ULF/SILC och Barn-ULF samt 2011 från IoT, STATIV och Social-

styrelsens Dödsorsaksregister. Uppgifter som bygger på information om bar-

nens familjetyp, exempelvis barn vars föräldrar separerat, avser situationen 
2011. 

Rapporten gjordes under våren 2013 av SCB på uppdrag av Tillväxt, miljö 

och regionplanering (TMR) vid Stockholms läns landsting. Vid SCB har Anna 
Nyman, Lotta Persson och Johan Tollebrant arbetat med rapporten.  
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Sammanfattning 

 År 2012 bodde cirka 458 000 av landets drygt 1,9 miljoner barn i Stockholms 
län. 8 procent av barnen i länet är utrikes födda. Av kommunerna har Söder-

tälje högst andel barn födda utomlands, 16 procent, och Nykvarn lägst, 3 pro-

cent. 
 År 2012 föddes drygt 28 900 barn i Stockholms län. Dessa utgjorde 26 procent 

av rikets 113 000 nyfödda. År 2012 var fruktsamhetstalet för länet 1,87 barn 

per kvinna. Av länets kommuner hade Vallentuna det högsta summerade 
fruktsamhetstalet med 2,29 barn per kvinna. Det lägsta hade Danderyd med 

1,64 barn per kvinna. 

 År 2011 levde 74 procent av barnen i Stockholms län med båda sina föräldrar. 
Andelen barn som lever med båda föräldrarna har ökat. Högst andel barn 

som bor med båda föräldrarna fanns i Täby, 82 procent, medan andelen i 

Sundbyberg var lägst, 68 procent.  
 År 2011 var 3,2 procent av länets barn, eller 11 000 barn, med om en separat-

ion mellan föräldrarna. Andelen separationer har totalt sett minskat något år 

2011, jämfört med år 2000. Andelen föräldrar som separerar varierar mellan 
olika kommuner i länet. Lägst var separationsfrekvensen i Danderyd, 

Värmdö och Täby (drygt 2 procent) och högst i Nynäshamn, Sigtuna och Ha-

ninge (cirka 4 procent).  
 År 2011 levde 19 procent av länets barn i familjer med mindre än 60 procent 

av medianinkomsten i länet. Andelen var 6 procent i Danderyd och Täby 

medan den i Södertälje och Botkyrka var omkring 30 procent.  I Danderyd 
var medianinkomsten per konsumtionsenhet 365 600 kronor medan den i 

Botkyrka var mindre än hälften, 162 600 kronor.  

 Av länets barn bor 46 procent i småhus, 30 procent i hyresrätt och 25 procent 
i bostadsrätt. Det är betydligt vanligare att barn i Stockholms län bor i hyres- 

eller bostadsrätt jämfört med barn i riket. Närmare sju av tio barn i länet 

uppger att de 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 också en vanlig aktivitet att 

göra på fritiden. Vissa aktiviteter är vanligare bland barn i länet jämfört med 
riket. Det gäller att läsa böcker och följa med i nyheterna samt att ha varit på 

bio och museum.  

 Det genomsnittliga meritvärdet för elever som gick ut 9:an våren 2012 i 
Stockholms län var 218 poäng, vilket är högre jämfört med riket som helhet 

där det genomsnittliga meritvärdet var 211 poäng. Högst meritvärde hade 

eleverna i Danderyd och lägst hade eleverna i Botkyrka. Omkring tre fjärde-
delar av länets 25-åringar har gått ut gymnasiet.  Bland dem som inte har av-

slutat gymnasieskolan är var fjärde varken sysselsatt eller studerande medan 

andelen är mindre än tio procent för dem som gått ut gymnasiet. 
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 År 2012 hade Stockholms län ett negativt flyttnetto av barn gentemot övriga 

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

av barn, medan Stockholms stad har det största negativa flyttnettot.  

 Den vanligaste dödsorsaken bland nyfödda barn är de sjukdomar som följer 
efter födseln. För barn och ungdomar mellan 1–21 år är skador och förgift-

ningar 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. Allt fler barn i Stockholms län 

Antalet barn i Stockholms län har ökat sedan mitten av 1980-talet. År 2012 
bodde cirka 458 000 av landets drygt 1,9 miljoner barn i Stockholms län. Även 

andelen av Sveriges barn som bor i Stockholms län har ökat, från runt 18 pro-

cent 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 1970–2012 

 
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 har antalet minskat något till knappt 29 000 

år 2012. Antalet barn i förskoleåldern, 1–5 år, har ökat från 106 000 år 2000 till 

144 000 år 2012. 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 2012 drygt 27 000. 

Grundskolan omfattar barn i åldern 7–15 år. År 2012 var nära 78 000 barn i 
åldern 7–9 år, 69 000 barn i åldern 10–12 år och 64 000 barn i åldern 13–15 år 

bosatta i Stockholms län. Antalet barn 7–9 år samt 10–12 år har ökat under de 

senaste åren, medan antalet barn 13–15 år har minskat. Det minskande antalet 
tonåringar 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 2000–2012 

 
Källa: SCB, Befolkningsstatistiken  
 

1.3. Barnens födelselän 

De flesta barn som bor i Stockholms län är också födda i länet. Det gäller 88 

procent av barnen. Nära 4 procent av barnen är födda i ett annat län, och det är 

då vanligast att vara född i något av storstadslänen, Västra Götaland och Skåne, 
eller de angränsande länen Uppsala och Södermanland. 8 procent av barnen i 

länet är födda utomlands.  
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Tabell 1.1. Födelselän för barn 0–17 år boende i Stockholms län, år 2012 

Födelselän Andel (procent) 
 

Födelselän Andel (procent) 

Stockholms län 87,9 
 

Jönköpings län 0,1 
Västra Götalands län 0,5 

 
Värmlands län 0,1 

Uppsala län 0,5 
 

Kalmar län 0,1 
Skåne län 0,4 

 
Jämtlands län 0,1 

Södermanlands län 0,3 
 

Gotlands län 0,1 
Östergötlands län 0,3 

 
Hallands län 0,1 

Västmanlands län 0,2 
 

Kronobergs län 0,1 
Örebro län 0,2 

 
Blekinge län 0,0 

Gävleborgs län 0,2 
   Dalarnas län 0,2 
 

Födda utomlands 8,2 
Västerbottens län 0,1 

   Västernorrlands län 0,1 
   Norrbottens län 0,1 
 

Samtliga 100 

Källa: SCB, Befolkningsstatistiken  
 

Barn födda utomlands 

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

2012 var 8 procent av barnen i länet födda utomlands, det är en procentenhet 

högre än i riket som helhet. Störst andel utrikes födda barn finns i Södertälje, 
Botkyrka och Sigtuna, där 16 respektive 12 procent av barnen är födda utom-

lands. Lägst andel utrikes födda barn har Nykvarn, 3 procent.  

Det vanligaste födelselandet bland utrikes födda barn är Irak, följt av Polen 
och Kina. Det skiljer sig dock åt mellan länets kommuner vilket födelseland 

som är vanligast, exempelvis är Storbritannien vanligaste födelseland för utri-

kes födda barn i Danderyd, Lidingö och Vaxholm.  
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Tabell 1.2. Utrikes födda barn 0–17 år, Stockholms läns kommuner, år 2012. Andel utrikes födda 
samt vanligaste födelseland bland utrikes födda barn.  

Kommun Andel utrikes födda Vanligaste födelseland 

Botkyrka  12 Polen 
Danderyd 8 Storbritannien 
Ekerö 4 Polen 
Haninge 8 Polen 
Huddinge 8 Irak 

Järfälla 8 Irak 
Lidingö 8 Storbritannien 
Nacka 6 Polen 
Norrtälje 5 Irak 
Nykvarn 3 Irak 

Nynäshamn 8 Polen 
Salem 6 Polen 
Sigtuna 12 Irak 
Sollentuna 7 USA 
Solna 8 Kina 

Stockholm 8 Irak 
Sundbyberg 9 Eritrea 
Södertälje 16 Irak 
Tyresö 5 Polen 
Täby 6 Kina 

Upplands Väsby 9 Irak 
Upplands-Bro 8 Irak 
Vallentuna 5 Irak 
Vaxholm 6 Storbritannien 
Värmdö 5 Irak 

Österåker 6 Polen 

Källa: SCB, Befolkningsstatistiken  
 

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 0,6 procent som varit med om att mista sin pappa.  

År 2011 var det 1 240 barn i åldrarna 0–17 år i Stockholms län som under sin 
barndom förlorat sin mamma och 2 768 barn som förlorat sin pappa. Att det är 

fler som förlorat sin pappa än sin mamma beror delvis 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.  
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Tabell 1.3. Barn som under sin barndom upplevt sin mammas eller pappas död efter barnets och 
föräldrarnas ålder vid dödstillfället år 2011. 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 69 111 130 63 16 0 0  389 
5–9 år 16 63 126 136 68 10 0  419 
10–14 år 1 25 64 107 88 55 9  349 
15–17 år 0 0 6 15 31 21 10  83 
          
0–17 år 86 199 326 321 203 86 19  1240 

 
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 121 172 182 154 121 75 67  892 
5–9 år 27 93 157 198 197 102 156  930 
10–14 år 1 12 57 136 197 147 185  735 
15–17 år  0 3 8 30 48 45 77  211 
          
0–17 år 149 280 404 518 563 369 485  2768 

Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 
 

  



Rapport 2013:2 Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2011/2012 

13 

2. Barnafödandet i länet 

2.1. Barnafödandets upp- och nedgångar 

År 2012 föddes drygt 28 900 barn i Stockholms län, knappt 300 fler än året in-
nan. Dessa utgjorde 26 procent av rikets alla 113 200 nyfödda.  

Ett ofta använt mått när det gäller barnafödande är det summerade frukt-

samhetstalet1. Måttet ger en bra bild på hur fruktsamheten utvecklas år från år.  
 

Diagram 2.1. Summerat fruktsamhetstal i riket och Stockholms län år 1980–2012 

Antal barn per kvinna. 

 
 År 
Källa: SCB, Befolkningsstatistiken  
 

Sedan mitten av 1990-talet har fruktsamheten i länet legat i nivå med frukt-
samheten i riket som helhet. Tidigare hade länet ett lägre fruktsamhetstal. Det 

summerade fruktsamhetstalet har varierat mellan olika perioder. Det finns flera 

förklaringar till dessa upp- och nedgångar. I början på 1980-talet var det svårare 
för kvinnor att förena föräldraskap och arbetsliv, något som sannolikt påver-

kade barnafödandet. Uppgången åren runt 1990 förklaras av en stark konjunk-

tur men även av införandet av den så kallade snabbhetspremien i föräldraförsäk-
ringen som innebar att många valde att få sina barn något tätare än tidigare. 

1990-talets nedgång brukar förklaras av lågkonjunkturen som medförde att 

speciellt yngre kvinnor och män fick svårare att etablera sig på arbetsmark-
naden. Allt fler gick vidare till högre studier och sköt barnafödandet på framti-

den. På 2000-talet, åtminstone till 2010, ökade det summerade fruktsamhetstalet 

kontinuerligt och nådde tillslut upp till 1,98 barn per kvinna. År 2012 var frukt-
samhetstalet för länet 1,87 barn per kvinna och för riket 1,91 barn per kvinna.  

En av förklaringarna till att länet har ”kommit ikapp” riket när det gäller 

barnafödande beror på Stockholms läns förändrade befolkningssammansätt-
ning. Exempelvis har andelen utrikes födda kvinnor ökat mer i länet än i riket 

som helhet. Kvinnor födda utomlands har ett högre summerat fruktsamhetstal 

                                                 
1 Det summerade fruktsamhetstalet anger hur många barn som kvinnor skulle få om det enskilda årets 

fruktsamhet i varje ålder skulle gälla under hela den reproduktiva perioden.   
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än kvinnor födda i Sverige och i och med att allt fler har en sådan bakgrund så 

bidrar det till att höja fruktsamhetstalet för länet som helhet. År 2012 hade 
kvinnor i Stockholms län som var födda utomlands ett summerat fruktsamhets-

tal på 2,00 barn per kvinna. Detta kan jämföras med de inrikes födda i länet som 

hade ett summerat fruktsamhetstal på 1,87.  
En annan förklaring kan vara inflyttningen av kvinnor och män i barnafö-

dande åldrar från andra län. Även bland dessa tycks det finnas en viss ”migrat-

ionseffekt”; inrikes födda kvinnor boende i länet men födda i ett annat län har 
ett högre summerat fruktsamhetstal (1,96 barn per kvinna) än kvinnor som 

både bor i och är födda i länet (1,80 barn per kvinna).  

 

2.2. Barnafödandet i kommunerna  

Det förekommer skillnader i fruktsamhet mellan kommunerna i Stockholms 

län. År 2012 hade Vallentuna det högsta summerade fruktsamhetstalet med 2,29 

barn per kvinna. Andra kommuner med förhållandevis höga fruktsamhetstal 
var Upplands-Bro och Österåker. Den kommun som hade lägst summerat 

fruktsamhetstal år 2012 var Danderyd med 1,64 barn per kvinna. Vaxholm och 

Nykvarn var andra kommuner med relativt låga fruktsamhetstal. De båda sist-
nämnda kommunerna är relativt små med ett litet antal födda barn. Detta kan 

göra att fruktsamhetstalen kan variera mycket år från år.  

 
Tabell 2.1. Kommuner i Stockholms län med högst respektive lägst summerad fruktsamhet samt 
antal födda barn år 2012. Antal barn per kvinna.  

Kommuner med högst summerad fruktsamhet  Kommuner med lägst summerad fruktsamhet 

 Kommun 
Summerad  
fruktsamhet 

Antal  
födda barn  Kommun 

Summerad  
fruktsamhet 

Antal  
födda barn 

Vallentuna 2,29 393  Danderyd 1,64 265 

Upplands-Bro 2,18 326  Vaxholm 1,68 95 

Österåker 2,15 423  Nykvarn 1,74 82 
Ekerö 2,12 265  Lidingö 1,76 427 

Värmdö 2,12 433  Tyresö 1,81 418 

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

2.3. 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 2012 var den genomsnittliga förstagångsmamman i Stockholms län 30,5 

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

medelåldern i riket som var 29,0 år för kvinnor och 31,5 för män.  
Genomsnittsåldern bland förstagångsföräldrarna varierar mellan länets 

kommuner. De yngsta mammorna och papporna fanns år 2012 i Nynäshamn. 

Där var medelålder vid första barnets födelse 26,8 år för kvinnor och 30,1 år för 
män. De äldsta förstagångsmammorna fanns i Danderyd (32,2 år) och de äldsta 

förstagångspapporna i Vaxholm (33,8 år).  
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Tabell 2.2. Kommuner i Stockholms län med äldst respektive yngst förstagångsföräldrar.  
Genomsnittsålder vid första barnets födelse, år 2012. 

Yngst mammor  Äldst mammor  Yngst pappor  Äldst pappor 

Kommun Ålder  Kommun  Ålder  Kommun Ålder  Kommun Ålder 

Nynäshamn 26,8  Danderyd 32,2  Nynäshamn 30,1  Vaxholm 33,8 
Norrtälje 27,8  Vaxholm 31,9  Norrtälje 30,2  Danderyd 33,8 
Södertälje 27,9  Lidingö 31,4  Salem 30,9  Stockholm 33,6 
Salem 28,3  Stockholm 31,3  Haninge 31,0  Vallentuna 33,3 
Upplands Väsby 28,3  Solna 31,2  Upplands-Bro 31,1  Solna 33,3 

Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 
Siffror för samtliga kommuner finns i tabellbilagan, tabell 2 
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3. Barnens familjer 

I Sverige finns omkring 1,1 miljoner familjer med sammanlagt 1,9 miljoner 
barn under 18 år. Av dessa familjer bor 260 000, eller nära 24 procent, i Stock-

holms län. Detta är en ökning med en procentenhet i förhållande till 2009 och 

går i linje med den uppåtgående trenden med fler födda barn i Stockholms län. 
År 2011 bodde 451 000 barn, 0–17 år, i Stockholms län hemma med föräldrarna.  

 

3.1. Familjetyp och sammanboendeform 

De flesta barn lever med båda sina föräldrar och denna andel har dessutom 
ökat något på senare år. År 2011 levde 74 procent av barnen i Stockholms län 

med båda sina föräldrar. Motsvarande andel år 2005 var 71 procent. Andelen 

barn som bor med båda sina föräldrar är något lägre i Stockholms län jämfört 
med riket totalt där denna andel uppgick till knappt 75 procent år 2011. 

 
Diagram 3.1. Barn 0–17 år i olika familjetyper i Stockholms län år 2011  
Andel  

 
Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 
 
En överskattning av andelen barn med ensamstående förälder 

Befolkningsstatistiken som används i denna rapport ger en god uppskattning av andelen barn 
som bor med båda sina ursprungliga föräldrar. Men vi får en liten överskattning av andelen barn 
med ensamstående förälder och motsvarande underskattning för barn med styvföräldrar. En 
styvförälder kan endast identifieras genom befolkningsregistren 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. 

 

Mor och 

styvförälder 3 %

Ensamstående 

mor 17 %

Far och 

styvförälder 1 %
Ensamstående 

far 4 %

Båda föräldrarna 74 %
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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 88 procent med båda sina 
föräldrar medan 55 procent av 17-åringarna gör det.  

 
Diagram 3.2. Familjetyper för barn i olika åldrar i Stockholms län, år 2011. Andel 

 Ålder 
Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 
 

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

ell styvförälder. Av de 117 000 barn i länet som år 2011 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 pappan. 

Bland de yngsta barnen bor ungefär vart tionde barn med separerade föräldrar 

hos sin pappa, medan drygt 20 procent av de äldsta barnen gör det.  
 

Tabell 3.1. Familjetyper för barn i olika åldrar i Stockholms län, år 2011. 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 88 10 0  1 0 0 100 

2–3 år 86 11 1  2 0 0 100 

4–5 år 82 13 1  3 0 0 100 

6 år 79 15 2  3 0 0 100 

7–9 år 75 17 3  4 1 0 100 

10–12 år 68 20 5  5 1 0 100 

13–15 år 61 24 6  6 2 0 100 
16–17 år 56 26 7  7 2 1 100 

0–17 år 74 17 3  4 1 0 100 

Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 
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I majoriteten av länets kommuner har andelen barn som bor med båda sina 

föräldrar ökat på senare år. Liksom tidigare år är det i Sundbyberg som andelen 
barn som bor med båda sina föräldrar är lägst, 68 procent. Därefter kommer 

Nynäshamn och Haninge med 70 procent. I Danderyd och Täby är andelen 

barn som bor med båda sina föräldrar högst, 84 respektive 82 procent. Att ande-
len barn som bor med båda sina föräldrar varierar så kraftigt beror dels på att 

separationsfrekvenserna skiljer sig åt mellan kommunerna men också på att 

bostadsbeståndet ser olika ut i kommunerna2. Vid en separation är det vanligt 
att barnet flyttar från villa till lägenhet. 

 
Tabell 3.2. Familjetyper för barn 0–17 år. Riket, Stockholms län samt Stockholms läns kommuner år 
2011. 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 4  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  3 1 0 100 
Ekerö 80 12 3  4 1 0 100 
Haninge 70 19 5  4 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 3  4 1 0 100 
Norrtälje 71 17 5  4 1 0 100 
Nykvarn 76 14 4  4 1 0 100 

Nynäshamn 70 18 5  5 1 0 100 
Salem 74 15 4  5 1 0 100 
Sigtuna 71 19 4  4 1 0 100 
Sollentuna 79 13 3  4 1 0 100 
Solna 74 19 3  4 1 0 100 

Stockholm 71 20 3  4 1 0 100 
Sundbyberg 68 24 3  4 1 0 100 
Södertälje 75 17 3  3 1 0 100 
Tyresö 74 16 4  4 1 0 100 
Täby 82 11 2  3 1 0 100 

Upplands-Bro 74 16 4  4 1 0 100 
Upplands Väsby 72 18 4  4 1 0 100 
Vallentuna 78 13 4  4 1 0 100 
Vaxholm 80 12 3  4 1 0 100 
Värmdö 77 14 3  5 1 0 100 

Österåker 79 12 3  4 1 0 100 

Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 
  

                                                 
2 Läs mer om separationer mellan föräldrar och boende i kapitel 4. 
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3.2. 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. Omkring 1 procent av barn med 

särlevande föräldrar bodde växelvis hos sin mamma och sin pappa i mitten av 

1980-talet. Idag uppskattas ungefär vart tredje barn med särlevande föräldrar 
bo halva tiden hos sin mamma och sin pappa.3  

 

3.3. Syskon 

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

har något färre syskon än barn i riket som helhet. År 2011 hade ett barn i Stock-

holms län i genomsnitt 1,21 syskon medan barn i riket i genomsnitt hade 1,25 
syskon. Här räknar vi endast syskon som barnen bor tillsammans med, men de 

kan också ha syskon som de inte bor med. 

Hur vanligt det är med syskon, och hur många syskon de 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 8 års 
ålder. Det är i åldrarna 9 till 11 år som barnen bor med flest syskon. Vid den 

åldern är det inte ovanligt att barn får ytterligare småsyskon och de äldre sys-

konen bor oftast fortfarande kvar hemma. Bland länets 9-åringar bodde år 2011 
51 procent med ett syskon, 27 procent tillsammans med två syskon och drygt 9 

procent med tre eller fler syskon.  

 
Diagram 3.3. Barn 0–17 år efter antal hemmaboende4 syskon 0–21 år i Stockholms län, år 2011 
Andel 

 
 Ålder 
Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 

 

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 

                                                 
3 SOU 2011:51. Fortsatt föräldrar – om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull. Stockholm: Fritzes 
4 Både biologiska syskon, halvsyskon och styvsyskon. 
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har två syskon. Nära 34 procent av barnen i Danderyd har två hemmaboende 

syskon. Andelen barn i Danderyd med tre eller fler syskon skiljer sig inte sär-
skilt mycket från barn i länet eller riket som helhet. Även i Södertälje och Bot-

kyrka 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.  

 
Tabell 3.3. Kommuner i Stockholms län med högst respektive lägst genomsnittligt antal syskon år 
2011. 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 10 47 34 9 100 
Södertälje 1,38 19 42 26 13 100 
Botkyrka 1,34 19 44 25 12 100 
Upplands-Bro 1,30 19 48 23 10 100 

 
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 0,91 32 50 14 4 100 
Sundbyberg 1,03 28 49 18 6 100 
Upplands Väsby 1,16 20 52 21 6 100 
Stockholm 1,17 25 48 19 8 100 

Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 
Siffror för samtliga kommuner finns i tabellbilagan, tabell 3. 
 

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

aste är att barnen endast har helsyskon. Det gäller drygt 70 procent av barnen. 
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 3.4. Barn 0–17 år efter typ av syskon i Stockholms län och riket år 2011. Andel 

Typ av syskon Stockholms län Riket 

Endast helsyskon 71 71 

Inga syskon 20 20 

Endast halvsyskon 4 4 

Både helsyskon och halvsyskon 3 4 

Styvsyskon samt andra syskon  1 1 

Summa 100 100 

Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 
 
Andel som bor med styvsyskon underskattas något. Uppgifterna kommer från befolkningsregistren och 
möjligheterna att identifiera sambor är begränsade. Om mamman eller pappan är sambo med någon an-
nan än barnets biologiska föräldrar finns information om detta endast i de fall paret har gemensamma barn.  
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4. Föräldraseparationer 

I länet var 3,2 procent av barnen, eller 11 000 barn, med om en separation un-
der 2011. Även i riket var 3,2 procent av barnen med om en separation, då mot-

svarar det drygt 48 000 barn. Under 2000-talet har det varje år förutom år 2011 

varit något vanligare att barn i Stockholms län varit med om att deras föräldrar 
separerar jämfört med barn i riket som helhet.  

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 är det fråga om en separation mellan barnets biologiska föräldrar, men 

det kan även handla om en separation mellan exempelvis mamma och styv-

pappa. 
I början av 2000-talet ökade andelen barn som var med om en separation i lä-

net för att sedan sjunka under några år. Från år 2006 ökade andelen åter men 

sedan 2009 har andelen minskat, både i länet och i riket som helhet.  
 

Diagram 4.1. Andel barn 0–17 år i riket och i Stockholms län som upplevt en separation under året. 
År 2000–2011 
Procent 

 
 År 
Källa: SCB, Befolkningsstatistiken. 
Siffror finns i tabellbilagan, tabell 4 och 5. 
 

Andelen separationer har totalt sett minskat något år 2011 jämfört med år 

2000. När barnen som är med om en separation delas upp efter ålder framgår 
det att det framför allt är bland de yngre barnen som separationerna har mins-

kat, se diagram 4.2. 
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Diagram 4.2. Andel barn 0–17 år i Stockholms län som upplevt en separation under året efter bar-
nets ålder. År 2000 och 2011 
Procent 

 
 Ålder 
Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 
 

Förekomsten av separationer mellan föräldrarna varierar även beroende på 
var barnet och föräldrarna är födda. Barn som är födda utomlands eller har 

utrikes födda föräldrar är oftare med om en separation än barn som är födda i 

Sverige med Sverigefödda föräldrar. Undantag är barn födda utomlands med 
föräldrar som är födda i Sverige där separationsfrekvensen är lägst, i Stock-

holms län 1,7 procent år 2011. Dessa utgör dock en liten grupp. Lägst andel se-

parationer bland de svenskfödda barnen har de vars båda föräldrar är födda i 
Sverige, av dem var 2,7 procent med om en separation år 2011.  

Det är även skillnader beroende på föräldrarnas utbildningsnivå. Bland barn 

i Stockholms län med en mamma eller pappa som har eftergymnasial utbild-
ning var det runt 2,3 procent av barnen som var med om en separation år 2011. 

För de med föräldrar med högst förgymnasial utbildning var andelen mer än 

dubbelt så stor.  
 

Tabell 4.1. Andel barn 0–17 år i Stockholms län som upplevt en separation under året efter barnets 
och föräldrarnas födelseland samt efter föräldrarnas utbildningsnivå. År 2011 

  
Stockholms län Riket 

Barn födda i Sverige 3,08 3,11 

 
med föräldrar födda i Sverige 2,68 2,82 

 
med båda föräldrarna födda utomlands 3,93 3,92 

 
med en förälder född utomlands 3,89 4,23 

Barn födda utomlands 4,34 4,11 

 
med båda föräldrarna födda i Sverige 1,71 1,83 

 
med en eller båda föräldrarna födda utomlands 4,81 4,50 

Mammans utbildningsnivå 
  

 
förgymnasial 5,68 5,84 

 
gymnasial 3,65 3,53 

 
eftergymnasial 2,38 2,27 

Pappans utbildningsnivå 
  

 
förgymnasial 5,06 4,93 

 
gymnasial 3,52 3,40 

 
eftergymnasial 2,28 2,18 

Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 
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Andelen barn som upplevde en separation under 2011 varierade också mel-

lan olika kommuner i länet. I Danderyd, Värmdö och Täby var drygt 2 procent 
av barnen med om att deras föräldrar separerade. I Nynäshamn, Sigtuna och 

Haninge var omkring 4 procent av barnen det. 

 
Tabell 4.2. Antal och andel barn 0–17 år i riket, Stockholms län samt Stockholms läns kommuner 
som upplevt en separation efter boendekommun. År 2011 

Kommun Antal barn 
Antal barn vars 

föräldrar separerat Andel 

Stockholms län 347 406 11 010 3,17 
Riket 1 525 364 48 353 3,17 

Botkyrka 15 696 579 3,69 
Danderyd 7 173 155 2,16 
Ekerö 5 730 146 2,55 
Haninge 13 644 542 3,97 
Huddinge 19 272 604 3,13 

Järfälla 12 064 321 2,66 
Lidingö 8 650 199 2,30 
Nacka 18 645 547 2,93 
Norrtälje 8 187 318 3,88 
Nykvarn 2 004 47 2,35 

Nynäshamn 4 205 170 4,04 
Salem 3 222 90 2,79 
Sigtuna 7 053 281 3,98 
Sollentuna 13 658 374 2,74 
Solna 8 370 297 3,55 

Stockholm 121 196 4 092 3,38 
Sundbyberg 5 098 191 3,75 
Södertälje 15 119 438 2,90 
Tyresö 8 594 268 3,12 
Täby 13 322 303 2,27 

Upplands Väsby 6 676 196 2,94 
Upplands-Bro 4 381 173 3,95 
Vallentuna 6 584 169 2,57 
Vaxholm 2 450 72 2,94 
Värmdö 8 129 183 2,25 

Österåker 8 284 255 3,08 

Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 
 

4.1. 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.  

Av länets hemmaboende 17-åringar var det 33 procent som upplevt en sepa-

ration mellan föräldrarna under sin barndom. År 1999 var motsvarande andel 
30 procent. Andelen ökade sedan och var 2009 uppe på 34 procent. Även i riket 

har andelen 17-åringar med separerade föräldrar ökat, från 27 till 32 procent 

mellan 1999 och 2011. Ökningen verkar dock ha avstannat även här. Att en 

                                                 
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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större andel av 17-åringarna varit med om att deras föräldrar separerat är san-

nolikt ett resultat av att antalet separationer ökade under 1990-talet.  
 

Tabell 4.3. 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 och 2011 

 
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 
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 

Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 
 

Av kommunerna i Stockholms län är det 17-åringarna i Nynäshamn och Ny-

kvarn som till störst andel varit med om att föräldrarna separerat under barn-
domen, 42 procent. I Danderyd, Ekerö, Täby och Botkyrka är andelen 17-

åringar som har upplevt en separation lägst, under 30 procent.  
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Tabell 4.4. 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 2011 

 
Antal 17-

åringar 

17-åringar vars föräldrar separerat under barndomen 

Kommun Antal Andel  

Riket 107 410 34 271 32 
Stockholms län 22 011 7 351 33 

Botkyrka 951 273 29 
Danderyd 426 116 27 
Ekerö 381 106 28 
Haninge 968 340 35 
Huddinge 1 184 386 33 

Järfälla 819 256 31 
Lidingö 516 165 32 
Nacka 1 062 315 30 
Norrtälje 675 241 36 
Nykvarn 153 65 42 

Nynäshamn 347 145 42 
Salem 233 77 33 
Sigtuna 525 180 34 
Sollentuna 840 253 30 
Solna 452 172 38 

Stockholm 7 253 2 557 35 
Sundbyberg 282 100 35 
Södertälje 966 298 31 
Tyresö 650 225 35 
Täby 887 253 29 

Upplands Väsby 487 182 37 
Upplands-Bro 289 95 33 
Vallentuna 421 135 32 
Vaxholm 138 48 35 
Värmdö 549 183 33 

Österåker 557 185 33 

Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 
 

4.2. Avstånd till frånlevande förälder 

En faktor som kan vara avgörande för hur ofta barn med separerade föräld-
rar träffar den förälder de inte bor med är avståndet mellan de separerade för-

äldrarnas bostäder. I Stockholms län har de flesta barn med separerade föräld-

rar båda föräldrarna boende i länet. För knappt hälften av barnen bor den andra 
föräldern i samma kommun och för 26 procent av barnen bor den frånlevande 

föräldern i en annan kommun i Stockholms län. En relativt stor andel, 20 pro-

cent, har sin frånlevande förälder boende utomlands eller på okänd ort. 
I Stockholm, Norrtälje, Österåker och Södertälje är det högst andel barn som 

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

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

dessa kommuner bor den andre föräldern i stor utsträckning i Stockholms stad 

eller i en annan grannkommun.  
Tyresö och Täby är de kommuner där flest barn, 80 procent, har båda sina 

separerade föräldrar boende i länet. I Sigtuna är andelen 65 procent, närheten 
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till Uppsala län är antagligen en bidragande faktor till den låga andelen. Ande-

len är låg även i andra län som gränsar till Uppsala och Södermanlands län.  
 

Tabell 4.5. Andel barn efter den frånlevande förälderns bostadsort år 2011. 
Andel av alla barn 0–17 år som lever skilda från en av sina föräldrar 

 

Båda 
föräldrarna 

bor i 
samma 

kommun 

En förälder bor med barnet, den andra i: 
 

Totalt 
 

Stockholms 
kommun 

grann-
kommun 

annan kom-
mun i länet 

annat 
län 

Utomlands 
eller okänd 

ort 

Totalt Stockholms län 47 9 9 8 7 20 100 

Botkyrka 37 14 11 5 6 26 100 
Danderyd 31 19 15 10 5 20 100 
Ekerö 42 23 4 10 8 15 100 
Haninge 43 14 10 6 8 19 100 
Huddinge 35 23 9 8 6 19 100 

Järfälla 41 17 5 11 8 19 100 
Lidingö 44 18 2 8 6 21 100 
Nacka 43 20 5 9 6 16 100 
Norrtälje 59 6 3 9 11 13 100 
Nykvarn 40 4 22 9 14 10 100 

Nynäshamn 49 10 11 9 10 12 100 
Salem 38 9 18 12 8 14 100 
Sigtuna 43 7 5 9 13 23 100 
Sollentuna 43 13 10 9 6 19 100 
Solna 30 24 7 12 7 21 100 

Stockholm 55 
 

10 7 6 22 100 
Sundbyberg 31 24 7 10 7 21 100 
Södertälje 50 6 6 5 12 20 100 
Tyresö 43 18 11 8 7 13 100 
Täby 44 12 14 9 5 15 100 

Upplands Väsby 46 8 12 8 8 19 100 
Upplands-Bro 37 12 9 10 14 18 100 
Vallentuna 42 10 18 9 9 13 100 
Vaxholm 43 18 9 8 6 17 100 
Värmdö 48 14 10 6 7 14 100 

Österåker 52 9 10 9 8 13 100 

Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 
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5. 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 den påverkas också av exempelvis 

hur många som skall försörjas.  
För att få en rättvisande bild av familjeekonomin är det därför viktigt att 

räkna med samtliga familjemedlemmar som bidrar både på inkomst- och ut-

giftssidan. Det finns flera olika mått att mäta de ekonomiska förutsättningarna i 
en familj med. I detta kapitel redovisas disponibel inkomst per konsumtionsen-

het, andel barn i familjer med mindre än 60 procent av medianinkomsten, andel 

barn i familjer med låg inkomststandard, familjestödets andel av den disponibla 
inkomsten samt köpkraft. Begreppen beskrivs närmare i bilaga 1, Begreppsförkla-

ringar. 

 

5.1. Disponibel inkomst 

Ett genomsnittligt svenskt barn levde år 2011 i en familj med en disponibel 

inkomst på 191 400 kronor per konsumtionsenhet. I Stockholms län var inkoms-

terna högre än för riket som helhet, 213 900 kronor per konsumtionsenhet i fa-
miljer med barn i åldrarna 0–17 år 2011. Inkomsterna skiljer sig kraftigt mellan 

olika kommuner. I Danderyd är medianinkomsten 365 600 kronor, vilket exem-

pelvis är mer än dubbelt så mycket som i Botkyrka. Att medianinkomsten är 
högst i Danderyd och lägst i Botkyrka gäller för samtliga redovisade år. 

Inkomsterna skiljer sig också åt mellan SDO inom Stockholms stad. På Ös-

termalm, i Bromma och på Norrmalm var medianen av den disponibla inkoms-
ten år 2011 runt 280 000 kronor, medan den i Rinkeby-Kista var cirka 117 000.  
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Tabell 5.1. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet för barn 0–17 år i familjer i riket, Stockholms 
län samt Stockholms läns kommuner år 1999, 2002, 2005, 2007, 2009 och 2011. Medianinkomst i 
kronor 

 

Disponibel inkomst per konsumtionsenhet 

 

2011 2009 2007 2005 2002 1999 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Tabell 5.2. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet för barn 0–17 år i familjer i Stockholms stads 
stadsdelsnämnder år 2011. Medianinkomst i kronor 

SDN/SDO Disponibel inkomst per 
konsumtionsenhet 

Bromma 282 100 
Enskede-Årsta-Vantör 185 300 
Farsta 182 000 
Hägersten-Liljeholmen 217 000 
Hässelby-Vällingby 195 200 

Kungsholmen 273 700 
Norrmalm 282 300 
Rinkeby-Kista 116 500 
Skarpnäck 188 300 
Skärholmen 133 700 

Spånga-Tensta 153 100 
Södermalm 241 800 
Älvsjö 253 200 
Östermalm 289 200 

Källa: SCB, Inkomst- och taxeringsregistret (IoT).  
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5.2. 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. 

Ungefär 19 procent av barnen i riket levde i familjer med mindre än 60 pro-
cent av medianinkomsten år 2011. I Stockholms län var denna andel ungefär en 

procentenhet lägre. Barnen i Stockholms läns kommuner lever dock under 

skilda ekonomiska förutsättningar. I Danderyd och Täby lever 6 procent av 
barnen i familjer med mindre än 60 procent av medianinkomsten medan mot-

svarande andel för Södertälje och Botkyrka är omkring 30 procent. Danderyd är 

också den kommun där störst andel av barnen hade mycket goda ekonomiska 
förutsättningar, här lever 40 procent av barnen i familjer med mer än 200 pro-

cent av medianinkomsten. 

 
Tabell 5.3. Andel barn som lever i familjer med mindre än 60 procent av medianinkomsten, andel 
barn med 60–200 procent av medianinkomsten samt andel barn i hushåll med mer än 200 procent 
av medianinkomsten. Riket, Stockholms län samt Stockholms läns kommuner år 2011 

Kommun Mindre än 60 % av 
medianinkomsten 

60–200% av 
medianinkomsten 

Mer än 200 % av 
medianinkomsten Totalt 

Riket 19 78 3 100 
Stockholms län 18 74 8 100 

Botkyrka 29 69 1 100 
Danderyd 6 53 40 100 
Ekerö 7 84 8 100 
Haninge 20 79 2 100 
Huddinge 19 78 4 100 

Järfälla 16 81 3 100 
Lidingö 10 64 26 100 
Nacka 10 74 16 100 
Norrtälje 17 81 2 100 
Nykvarn 7 91 2 100 

Nynäshamn 19 80 1 100 
Salem 13 84 3 100 
Sigtuna 22 75 3 100 
Sollentuna 11 75 14 100 
Solna 14 80 5 100 

Stockholm 21 70 9 100 
Sundbyberg 23 73 4 100 
Södertälje 32 67 1 100 
Tyresö 11 83 6 100 
Täby 6 76 18 100 

Upplands Väsby 17 80 3 100 
Upplands-Bro 17 81 2 100 
Vallentuna 8 89 4 100 
Vaxholm 8 80 12 100 
Värmdö 10 83 7 100 

Österåker 9 85 6 100 

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



Rapport 2013:2 Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2011/2012 

30 

Generellt är det barn vars föräldrar saknar arbete som 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 mindre än 60 procent av 

medianinkomsten. Bland dessa finns de vars föräldrar enbart bott i Sverige en 

kortare tid och därmed inte hunnit etablera sig på arbetsmarknaden. Det är 
också i kommuner eller områden där de boende har en lägre förvärvsfrekvens 

som högst andel barn lever i ekonomiskt utsatta hushåll. Ett exempel är Rin-

keby-Kista där mer än hälften av barnen lever i familjer med mindre än 60 pro-
cent av medianinkomsten. 

 
Tabell 5.4. Andel barn som lever i hushåll med mindre än 60 procent av medianinkomsten, andel 
barn med 60–200 procent av medianinkomsten samt andel barn i hushåll med mer än 200 procent 
av medianinkomsten. Stockholms stad år 2011 

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 

Totalt 21 70 9 100 

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

 
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. Med begreppet låg inkomst-
standard menas att man ligger under 1,0. 

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

helhet i familjer med en låg inkomststandard. I Skåne län6 var andelen barn 
med låg inkomststandard högst, 12 procent, medan 4 procent av barnen i Jön-

köpings och Hallands län levde i familjer med låg inkomststandard. 

 
  

                                                 
6 En förklaring till den höga andelen barn med låg inkomststandard i Skåne är att inkomsten för de föräld-

rar som är sysselsatta i ett grannland, i Skånes fall i Danmark, inte registreras i den svenska inkomststatisti-
ken. 
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Tabell 5.5. Barn 0–17 år som tillhör familjer med låg inkomststandard efter län, år 2011 
Andel  

Län Andel  Län Andel 

Skåne län7 12  Blekinge län 6 
Värmlands län 9  Västernorrlands län 6 
Södermanlands län 8  Jämtlands län 6 
Västmanlands län 8  Gotlands län 6 
Örebro län 8  Kalmar län 6 
Kronobergs län 8  Uppsala län 5 
Gävleborgs län 8  Norrbottens län 5 
Västra Götalands län 7  Västerbottens län 5 
Östergötlands län 7  Jönköpings län 4 
Dalarnas län 7  Hallands län 4 
Stockholms 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. Bland barn med en ensamstå-

ende utrikes född förälder är andelen med låg inkomststandard högst. Mer än 

vart fjärde barn med en utrikes född ensamstående mamma eller pappa har låg 
ekonomisk standard. Bland barn med sammanboende föräldrar som båda är 

födda i Sverige är andelen ekonomiskt utsatta barn runt 1 procent. 

 
Diagram 5.1. Andel barn 0–17 år som tillhör familjer med låg inkomststandard i Stockholms län efter 
typ av familj, år 2011 

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

  

                                                 
7 Se fotnot 6 
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Andelen ekonomiskt utsatta barn skiljer sig åt mellan kommunerna i länet. I 

Botkyrka och Södertälje lever 11 procent av barnen i familjer med låg inkomst-
standard. I Danderyd, Ekerö, Nykvarn, Tyresö, Täby, Vallentuna, Vaxholm och 

Österåker är andelen barn med låg inkomststandard, 3 procent. I alla kommu-

ner i länet har andelen barn med låg inkomststandard minskat eller ligger kvar 
på samma andel jämfört med år 2009.  

 
Tabell 5.6. Barn 0–17 år som tillhör familjer med låg inkomststandard i riket, Stockholms län och 
Stockholms läns kommuner, år 2011, 2009, 2007, 2005, 2002 och 1999 
Andel 

 

Andel barn i familjer med låg inkomststandard 

Kommun 2011 2009 2007 2005 2002 1999 

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

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

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

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

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

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

Österåker 3 4 3 5 5 6 

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

Av kommunerna i riket toppar Malmö listan över andelen barn med låg in-
komststandard följt av Årjäng och Eda. Av Stockholmskommunerna är det i 

Botkyrka som störst andel av barnen lever med låg inkomststandard. Sett till 

samtliga kommuner i riket hamnar Botkyrka på 24:e plats. En förklaring till den 
höga andelen barn med låg inkomststandard i exempelvis Malmö, Eda och 

Årjäng är att inkomsten för de föräldrar som är sysselsatta i ett grannland inte 

registreras i den svenska inkomststatistiken. I flera kommuner i Stockholms län 
var andelen barn med låg inkomststandard låg, runt tre procent. Täby var den 

kommun i länet med allra lägst andel, i riket totalt var det Bollebygd i Västra 

Götalands län.  
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Tabell 5.7. Kommuner i Sverige med högst respektive lägst andel barn 0–17 år som tillhör familjer 
med låg inkomststandard år 2011 
Andel  

Kommuner med hög andel 
ekonomiskt utsatta barn 

 Kommuner med låg andel 
ekonomiskt utsatta barn 

Malmö 22  Bollebygd 2 

Årjäng 21  Öckerö 2 

Eda 19  Lerum 2 

Perstorp 16  Kungsbacka 2 

Landskrona 16  Lomma 2 

Storfors 15  Habo 2 

Sorsele 14  Vallentuna 3 

Strömstad 14  Nykvarn 3 

Högsby 14  Täby 3 

Bjuv 13  Hammarö 3 

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

En uppdelning på Stockholms stads SDO visar stora skillnader mellan olika 

delar av kommunen. I Rinkeby-Kista levde 24 procent av barnen i familjer med 

låg inkomststandard år 2011. Även i Skärholmen och Spånga-Tensta var ande-
len ekonomiskt utsatta barn hög, 17 respektive 15 procent. I Älvsjö och Bromma 

är andelen barn med låg inkomststandard lägst, runt 4 procent. Östermalm är 

ett ganska genomsnittligt SDO sett till andelen barn med låg inkomststandard, 
trots att den disponibla medianinkomsten är högst där. Det innebär att det finns 

en stor inkomstspridning inom området. Hägersten-Liljeholmen är ett exempel 

på ett område där den disponibla inkomsten är ganska genomsnittlig samtidigt 
som de har en låg andel barn i familjer med låg inkomststandard. 

 
Tabell 5.8. Barn 0–17 år som tillhör familjer med låg inkomststandard i Stockholms stads stads-
delsnämnder 2011 
Andel  

SDN/SDO Andel barn i 
familjer med låg 

inkomststandard 

Bromma 4 
Enskede-Årsta-Vantör 9 
Farsta 8 
Hägersten-Liljeholmen 5 
Hässelby-Vällingby 8 

Kungsholmen 5 
Norrmalm 6 
Rinkeby-Kista 24 
Skarpnäck 8 
Skärholmen 17 

Spånga-Tensta 15 
Södermalm 5 
Älvsjö 4 
Östermalm 8 

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

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

en bland barn i olika kommuner ser ut. Barnen 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 

gruppen lägst köpkraft, medan de 20 procent barn som lever i familjer med den 
högsta disponibla inkomsten per konsumtionsenhet tillhör gruppen högst köp-

kraft. Beroende på inkomstfördelningen i olika kommuner och SDO varierar 

andelen med låg respektive hög köpkraft. Om den disponibla inkomsten i varje 
kommun och SDO fördelade sig på samma sätt som i länet som helhet skulle 

andelen med låg respektive hög köpkraft vara 20 procent i alla områden.  

Mellan länets kommuner uppvisas stora skillnader. I Botkyrka och Södertälje 
lever mer än 30 procent av barnen i familjer med låg köpkraft. Störst andel barn 

i familjer med hög köpkraft finns i Danderyd, 62 procent, men också i Täby och 

på Lidingö finns en stor andel barn i familjer med hög köpkraft. I Nykvarn där 
inkomsterna är genomsnittliga och andelen ekonomiskt utsatta låg återfinns en 

stor andel av barnen i de mittersta köpkraftsklasserna.  

 
Tabell 5.9. Barn 0–17 år efter köpkraft i Stockholms län och Stockholms läns kommuner år 2011 
Andel  

Kommun Köpkraft 
 

 
Låg Medellåg Medel  Medelhög Hög Totalt 

Stockholms län 20 20 20 20 20 100 

Botkyrka 33 29 20 13 6 100 
Danderyd 8 6 8 16 62 100 
Ekerö 9 16 23 26 25 100 
Haninge 22 27 26 18 7 100 
Huddinge 21 21 22 22 15 100 

Järfälla 19 22 24 22 13 100 
Lidingö 11 11 13 19 45 100 
Nacka 12 15 17 23 33 100 
Norrtälje 20 30 29 16 6 100 
Nykvarn 8 22 32 27 11 100 

Nynäshamn 21 26 26 19 7 100 
Salem 14 22 28 23 13 100 
Sigtuna 25 25 23 17 11 100 
Sollentuna 13 14 17 23 32 100 
Solna 16 20 24 23 17 100 

Stockholm 23 20 18 19 21 100 
Sundbyberg 26 22 19 17 16 100 
Södertälje 35 25 20 14 6 100 
Tyresö 13 19 24 25 19 100 
Täby 7 10 16 26 42 100 

Upplands Väsby 19 23 25 21 12 100 
Upplands-Bro 20 26 26 20 8 100 
Vallentuna 9 19 27 29 16 100 
Vaxholm 9 14 20 28 29 100 
Värmdö 12 19 24 26 19 100 

Österåker 11 20 26 25 18 100 

Källa: SCB, Inkomst- och taxeringsregistret (IoT).  
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Inom Stockholms stad sticker Rinkeby-Kista och Skärholmen ut med en stor 

andel barn med låg och medellåg köpkraft. Omkring 80 procent av barnen 
fanns i de två lägsta köpkraftsklasserna år 2011.  

I Bromma, Östermalm och Norrmalm lever en stor andel barn i familjer med 

hög köpkraft, över 40 procent av barnen. Hägersten-Liljeholmen är det mest 
genomsnittliga området, där är andelen barn omkring 20 procent i varje köp-

kraftsklass.  

 
Tabell 5.10. Barn 0–17 år efter köpkraft i Stockholms stad och Stockholms stads stadsdelsnämnder 
år 2011 
Andel  

SDN/SDO Köpkraft 
 

 
Låg Medellåg Medel Medelhög Hög Totalt 

Bromma 10 13 16 21 41 100 
Enskede-Årsta-Vantör 27 24 19 17 13 100 
Farsta 27 26 22 18 8 100 
Hägersten-Liljeholmen 15 22 24 22 17 100 
Hässelby-Vällingby 26 21 19 20 13 100 

Kungsholmen 11 12 16 25 36 100 
Norrmalm 11 11 14 22 40 100 
Rinkeby-Kista 58 26 11 4 1 100 
Skarpnäck 24 26 22 18 11 100 
Skärholmen 47 31 14 6 2 100 

Spånga-Tensta 41 19 12 13 14 100 
Södermalm 12 17 21 25 25 100 
Älvsjö 11 14 20 28 27 100 
Östermalm 14 11 13 18 44 100 

Totalt 23 20 18 19 21 100 

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

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

2011 bestod i genomsnitt 10 procent av den disponibla inkomsten i barnfamil-
jerna av barnbidrag, bostadsbidrag, underhållsstöd, föräldraförsäkring och 

ekonomiskt bistånd. Framförallt föräldraförsäkringen och barnbidraget har stor 

betydelse för den disponibla inkomsten. 
Den disponibla inkomstens bidragsdel varierar beroende på barnets ålder. I 

familjer med yngre barn utgör bidragen en större andel av den disponibla in-

komsten än för familjer med äldre barn. Det är framförallt föräldraförsäkringen 
som har störst betydelse för småbarnsfamiljerna.  

Familjestödet har också olika stor betydelse för olika typer av familjer. Bland 

barn med en ensamstående mamma och barn med utrikes födda föräldrar är 
det en stor del av inkomsten. I familjer med en ensamstående mamma född 

utomlands står familjestödet för mer än 30 procent av den disponibla inkoms-

ten. Bland ensamstående mammor som är födda i Sverige står familjestödet för 
15 procent av inkomsten, vilket är en högre andel jämfört med ensamstående 

pappor, både inrikes och utrikes födda. 

 
Diagram 5.2. Familjestödets del av den disponibla inkomsten i barnens familjer, år 2011. 
Hemmaboende barn 0–17 år i Stockholms län 
Andel 

 
 
Källa: SCB, Inkomst- och taxeringsregistret (IoT).  
Siffror finns i tabellbilagan, tabell 6. 
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6. Boende 

I diagram 6.1 visas fördelningen mellan olika boendeformer för barn i Stock-
holms län och barn i hela riket. Dessutom visas fördelningen av boendeformer 

för alla i riket oavsett ålder. Den vanligaste boendeformen i Sverige var år 2011 

småhus. Det gäller inte minst barn. Av rikets alla barn bodde år 2011 drygt 60 
procent i småhus. Denna andel är lägre bland barn i Stockholms län, där den är 

46 procent. Näst vanligaste bostadsformen bland barnen i länet var hyreshus. 

Närmare 30 procent av barnen hade en sådan boendeform. Minst vanligt var 
det för barn att bo i bostadsrätt. Det gjorde 25 procent av länets barn 0–17 år. 

Bland alla rikets barn bodde drygt var tionde i bostadsrätt.  

 
Diagram 6.1. Boendeform i Stockholms län och i riket, barn 0-17 år samt alla åldrar, år 2011 

Andel 

 
Källa: SCB, databasen STATIV 
 
Tabell 6.1. Barn 0–17 år i olika boendeformer i Stockholms län och riket efter ålder och familjetyp, år 
2011 
Andel  

Barn i Stockholms län 

 
Småhus Hyresrätt Bostadsrätt Totalt 

0–5 år 

 
38 31 31 100 

6–12 år 

 
51 27 22 100 

13–17 år 

 
49 30 21 100 

0–17 år 

 
46 29 25 100 

      Barn i Stockholms län med: 

     Sammanboende förälder 

 
52 24 24 100 

Ensamstående far 

 
40 33 27 100 

Ensamstående mor 

 
18 52 30 100 

Totalt 

 
46 29 25 100 

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 chansen att det 

finns syskon ökar med barnens ålder samt att de ekonomiska förhållandena 
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ofta blir bättre ju äldre barnen blir. När familjen utökas lämnar man den ofta 

mindre bostadsrätten för ett småhus. Bland barn med sammanboende föräldrar 
är den vanligaste boendeformen småhus. Drygt hälften av barnen med föräld-

rar som antingen är gifta eller sambor bodde i småhus. Även bland barn med 

en ensamstående far var det vanligast att bo i småhus. Bland barn med en en-
samstående mor var det vanligast att bo i hyresrätt.  
 

6.1. Boende i kommunerna 

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

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

22 av länets 26 kommuner är småhus den vanligaste bostadsformen bland barn. 
I Sundbyberg, Södertälje och i Stockholms stad är hyresrätt den vanligaste bo-

endeformen. Solna är den enda kommun där bostadsrätt är den vanligaste bo-

endeformen. Där bor mer än 60 procent av barnen i bostadsrätt.  

 
Tabell 6.2. Barn 0–17 år efter boendeform i Stockholms läns kommuner, år 2011 
Andel 

Kommun Småhus Hyresrätt Bostadsrätt Totalt 

Riket 62 26 12 100 
Stockholms län 46 29 25 100 

Botkyrka 44 41 15 100 
Danderyd 84 6 10 100 
Ekerö 87 9 4 100 
Haninge 52 26 22 100 
Huddinge 61 24 15 100 

Järfälla 52 27 21 100 
Lidingö 67 15 19 100 
Nacka 63 14 24 100 
Norrtälje 74 16 10 100 
Nykvarn 85 13 2 100 

Nynäshamn 63 27 10 100 
Salem 64 16 20 100 
Sigtuna 47 36 17 100 
Sollentuna 64 17 19 100 
Solna 4 34 62 100 

Stockholm 22 40 38 100 
Sundbyberg 20 51 29 100 
Södertälje 41 50 9 100 
Tyresö 67 20 13 100 
Täby 82 4 14 100 

Upplands Väsby 51 28 21 100 
Upplands-Bro 61 23 16 100 
Vallentuna 79 2 19 100 
Vaxholm 77 6 17 100 
Värmdö 80 8 12 100 

Österåker 85 9 6 100 

Källa: SCB, databasen STATIV 
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6.2. Eget rum 

Enligt SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden (ULF/SILC) bor när-

mare sju av tio barn i Stockholms län i hushåll där det finns utrymme för eget 
rum. Denna andel är lägre i länet jämfört med riket totalt. Barn med ensamstå-

ende föräldrar bor mindre ofta i hushåll där det finns utrymme för eget rum än 

barn med sammanboende föräldrar. Detta hänger troligtvis samman med att 
barn med sammanboende föräldrar oftare bor i småhus än barn med ensamstå-

ende föräldrar. De allra flesta, omkring nio av tio, som bor i villa, rad- eller ked-

jehus har utrymme för eget rum medan mindre än hälften av dem som bor i 
flerbostadshus har det.  

 
Diagram 6.2. Barn 0–17 år i Stockholms län och i riket med utrymme för eget rum efter familjetyp år 
2010/2011. 
Andel 

Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC). 
Data uppdelat efter kön, ålder, antal syskon, typ av bostad, föräldrarnas bakgrund återfinns i tabellbilagan 
tabell 7.  
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7. 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 

femte barn.  
Mer än åtta av tio barn har varit på bio det senaste halvåret, och nära sju av 

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

lika vanligt.  
Vissa aktiviteter är vanligare bland barn i Stockholms län, jämfört med riket. 

Det gäller att läsa böcker och följa med i nyheterna minst en gång i veckan samt 

att ha varit på bio och museum under det senaste halvåret.  
Det finns vissa skillnader mellan vad pojkar och flickor gör på fritiden. Det är 

vanligare att pojkar följer med i nyheterna, medan flickor i större utsträckning 

läser böcker, går på biblioteket och håller på med aktiviteter med vuxen ledare 
som inte har med idrott att göra. Att det är vanligare att flickor läser böcker och 

går på biblioteket syns såväl i länet som i riket, medan övriga skillnader mellan 

flickor och pojkar enbart är signifikanta på riksnivå. 
 

  

http://www.scb.se/Pages/Product____12199.aspx
http://www.scb.se/Pages/Product____12199.aspx
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Tabell 7.1. Barn 10–18 år som ägnar sig åt olika fritidsaktiviteter. Stockholms län och riket, efter 
kön. År 2010/20118. 
Andel samt konfidensintervall (k.i.) 

Aktivitet 
 

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

Läser böcker, minst en dag i veckan Stockholm 77 ±8 52 ±9 64 ±6 
Riket 62 ±4 43 ±3 52 ±3 

Följer med i nyheterna, minst en dag i veckan Stockholm 76 ±7 84 ±6 80 ±5 
Riket 68 ±3 76 ±3 72 ±2 

Har kompisar hemma, minst en dag i veckan Stockholm 69 ±9 69 ±8 69 ±6 
Riket 75 ±3 76 ±3 76 ±2 

Hemma hos kompisar, minst en dag i veckan Stockholm 76 ±7 81 ±7 79 ±5 
Riket 81 ±3 82 ±3 81 ±2 

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

Stockholm 76 ±8 77 ±7 77 ±5 
Riket 73 ±3 76 ±3 74 ±2 

Tränar idrott i förening, minst en dag i veckan Stockholm 68 ±9 62 ±9 65 ±7 
Riket 64 ±4 65 ±3 64 ±3 

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

Stockholm 26 ±8 20 ±7 23 ±5 
Riket 27 ±3 17 ±3 22 ±2 

Helt ledig, minst en dag i veckan Stockholm 91 ±5 94 ±4 93 ±3 
Riket 91 ±2 92 ±2 92 ±1 

Varit på teater senaste halvåret Stockholm 34 ±9 24 ±8 29 ±6 
Riket 27 ±3 22 ±3 25 ±2 

Varit på bio senaste halvåret Stockholm 89 ±6 85 ±6 87 ±4 
Riket 83 ±3 77 ±3 80 ±2 

Varit på museum senaste halvåret Stockholm 51 ±9 53 ±8 52 ±6 
Riket 39 ±4 37 ±4 38 ±3 

Varit på bibliotek senaste halvåret Stockholm 80 ±7 57 ±8 68 ±6 
Riket 75 ±3 61 ±4 68 ±2 

Varit på konsert senaste halvåret Stockholm 40 ±9 34 ±8 37 ±6 
Riket 39 ±4 34 ±4 37 ±3 

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

Ungefär 30 procent av barnen tittar på TV eller film minst tre timmar per dag. 
Det finns ingen signifikant skillnad mellan barn i Stockholms län och i riket som 

helhet.  

 
Tabell 7.2. Barn 10–18 år som tittar på TV-program eller film minst tre timmar per dag. Stockholms 
län och riket, efter kön. År 2010/11 
Andel samt konfidensintervall (k.i.) 

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

Stockholm 28 ±8 35 ±8 32 ±6 
Riket 28 ±3 32 ±3 30 ±2 

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

                                                 
8 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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8. Förskola, skola och sysselsättning 

8.1. Förskoleverksamhet 

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

lan. Verksamheten bedrivs i form av förskola, pedagogisk omsorg och öppen 

förskola. Kommunerna är skyldiga att erbjuda förskola eller pedagogisk om-
sorg till barn från ett års ålder. 

År 2012 var 84 procent av alla barn i 1–5 års ålder inskrivna i förskolan. 

Denna andel gäller både i riket och i länet. Av rikets barn som var inskrivna i 
förskolan gick 16 procent i en förskola i enskild regi. Denna andel var nästan 

dubbelt så hög för Stockholms län, 30 procent.  

Bland länets kommuner9 var det Nykvarn som hade störst andel inskrivna 
barn, 91 procent. Lägst andel inskrivna barn i förskolan fanns i Solna. Där var 

79 procent av 1–5-åringarna inskrivna i förskolan år 2012. Att gå i förskola med 

enskild regi var vanligast i Täby. Där gick 86 procent av de inskrivna barnen på 
en enskild förskola. Detta kan jämföras med Nykvarn och Botkyrka där 4 re-

spektive 5 procent av de inskrivna barnen gick i förskola i enskild regi.  

 

8.2. 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.  

Av alla 6-åringar i Sverige var 95 procent inskrivna i en förskoleklass läsåret 

2012/2013. I länet var andelen något lägre, 91 procent. Av länets kommuner10 
var det i Nykvarn som andelen inskriva 6-åringar var störst, 99 procent. Ande-

len var stor även i Norrtälje och Vallentuna. Lägst andel inskrivna sexåringar 

var det i Sigtuna. Där var 80 procent inskrivna i förskoleklass. Även i Stock-
holms stad var andelen relativt låg, 87 procent. 

  

                                                 
9 Uppgifter för samtliga kommuner finns i tabell 10 i tabellbilagan.  
10 Uppgifter för samtliga kommuner finns i tabell 11 i tabellbilagan.  
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8.3. 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. Enligt den svenska skollagen ska ut-

bildningen i grundskolan vara likvärdig oavsett var i landet eleven går i skolan.  

Från och med höstterminen 2012 ges terminsbetyg i slutet av varje termin 
från och med årskurs 6. Grundskolans slutbetyg sätts vårterminen läsår 9. Till 

och med läsåret 2011/2012 har eleverna i årskurs 9 fått slutbetyg angivna som G, 

VG, MVG alternativt ej uppnått målen. Meritvärdet beräknas på de 16 bästa 
ämnesbetygen med 320 poäng som maxvärde. Från och med läsåret 2012/2013 

kommer slutbetygen i grundskolan att anges enligt den nya betygsskalan A–F 

där A–E står för godkända resultat och F står för ej godkänt resultat.  
Det genomsnittliga meritvärdet för elever som gick ut 9:an våren 2012 i 

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

det genomsnittliga meritvärdet var 211.  
Det genomsnittliga meritvärdet skiljer sig åt mellan elever i länets kommu-

ner. Högst betyg hade eleverna i Danderyd med ett genomsnittligt meritvärde 

på 257. Lägst betyg hade eleverna i Botkyrka med 195 poäng i genomsnitt. 
Flickor har i genomsnitt högre betyg än pojkar. Flickor i Danderyd hade högst 

betyg med 267 poäng i snitt. Lägst betyg hade pojkarna i Upplands-Bro med ett 

genomsnittligt meritvärde på 181.  
Tidigare krävdes att eleven hade godkänt betyg i de så kallade kärnämnena 

engelska, matematik och svenska eller svenska som andraspråk för att få behö-

righet till gymnasiet. Hösten 2011 ändrades kraven för att komma in till gymna-
siet. För behörighet till ett högskoleförberedande program krävs godkända be-

tyg i 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 samhälls-

kunskap. För att vara behörig till naturvetenskapsprogrammet och teknikpro-
grammet krävs godkända betyg i biologi, fysik och kemi. För estetiska pro-

grammet är de nio ämnena valfria – utöver svenska/svenska som andraspråk, 

engelska och matematik. För behörighet till ett yrkesprogram krävs att eleven 
måste vara godkänd i kärnämnena samt fem andra ämnen.  

Av eleverna i Stockholms län som gick ut grundskolan våren 2012 varierade 

andelen behöriga mellan 83 och 87 procent beroende på vilka program behö-
righeten gällde. Störst var andelen behöriga till de yrkesförberedande pro-

grammen, 87 procent, medan andelen behöriga till naturvetenskaps- och tek-

nikprogrammet var 83 procent. I Danderyd var 98 procent av eleverna behöriga 
till naturvetenskaps- och teknikprogrammet medan motsvarande andel i Söder-

tälje var 72 procent.  
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Tabell 8.1 Genomsnittligt meritvärde i grundskolans år nio för flickor och pojkar samt andel behö-
riga till gymnasiet Stockholms län och Stockholms läns kommuner läsåret 2011/2012 

 

Genomsnittligt meritvärde i år nio   Behöriga till gymnasieskolans program 

 

Samtliga 
elever Flickor Pojkar 

 

Ekonomi,  
humanistiska,  
samhällsveten- 
skapliga  

Este- 
tiska  

Naturveten-
skapliga 

/tekniska 
Yrkes-

program 

Riket 211 224 199 
 

85 87 83 88 
Stockholms län 218 229 207 

 
85 86 83 87 

Botkyrka 195 209 182 
 

76 77 75 78 
Danderyd 257 267 250 

 
98 99 98 99 

Ekerö 224 243 204 
 

91 93 90 94 
Haninge 201 215 184 

 
76 80 76 81 

Huddinge 213 221 204 
 

86 87 85 89 

Järfälla 218 227 209 
 

88 90 85 91 
Lidingö 244 260 230 

 
93 94 92 94 

Nacka 243 254 232 
 

94 94 91 95 
Norrtälje 196 207 186 

 
81 83 80 84 

Nykvarn 226 236 215 
 

95 97 92 97 

Nynäshamn 204 214 193 
 

87 87 85 88 
Salem 213 224 199 

 
85 85 82 85 

Sigtuna 205 215 193 
 

80 82 76 84 
Sollentuna 238 249 227 

 
92 93 91 93 

Solna 215 220 211 
 

85 89 83 89 

Stockholm 222 232 212 
 

84 85 82 86 
Sundbyberg 202 212 193 

 
72 78 74 80 

Södertälje 198 211 184 
 

73 75 72 76 
Tyresö 217 233 205 

 
87 88 84 89 

Täby 235 252 223 
 

94 95 94 96 

Upplands Väsby 200 222 181 
 

76 78 75 78 
Upplands-Bro 207 225 195 

 
85 87 85 88 

Vallentuna 207 217 198 
 

87 88 84 90 
Vaxholm 216 217 214 

 
95 96 94 97 

Värmdö 205 215 194 
 

82 85 83 86 

Österåker 211 222 202   84 85 83 86 

Källa: Skolverket 
 

För att få en fördjupad bild av utvecklingen i Stockholms stad har det ge-
nomsnittliga meritvärdet beräknats för flickor och pojkar i de olika SDO med 

hjälp av data från databasen STATIV. Meritvärde och behörighet till gymnasiet 

gäller för dem som gick ut grundskolan vårterminen 2011 medan uppgift om 
SDO gäller för år 2010, alltså årsskiftet innan de gick ut grundskolan. Vårtermi-

nen 2011 gällde fortfarande de gamla behörighetskraven med godkänt betyg i 

de så kallade kärnämnena engelska, matematik och svenska eller svenska som 
andraspråk.  

Resultaten visar att det finns stora skillnader mellan de olika SDOa. Ungdo-

mar som bor på Östermalm har högst betyg och ungdomar i Rinkeby-Kista har 
lägst betyg. Det genomsnittliga meritvärdet för flickor på Östermalm som gick 

ut nian våren 2011 var 267 och för pojkar var det genomsnittliga meritvärdet 

255. I Rinkeby-Kista var det genomsnittliga meritvärdet för flickor 195 och för 
pojkar 190.  
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Även andelen behöriga till gymnasiet skiljer sig åt mellan de olika SDO i 
Stockholms stad. På Östermalm är 95 procent av flickorna och 97 procent av 

pojkarna behöriga till gymnasiet. I Rinkeby-Kista har 78 procent av både flick-

orna och pojkarna betyg som gör dem behöriga till gymnasiet. 
 

Tabell 8.2. Genomsnittligt meritvärde samt andelen behöriga till gymnasiet i grundskolans år nio 
bland flickor och pojkar i Stockholms stads stadsdelsnämnder11 läsåret 2010/2011  

SDN/SDO Flickor 
  

Pojkar 
 

 
Meritvärde Andel behöriga 

 
Meritvärde Andel behöriga 

Bromma 262 95 
 

239 94 
Enskede-Årsta-Vantör 217 87 

 
198 86 

Farsta 225 88 
 

208 89 
Hägersten-Liljeholmen 246 93 

 
221 93 

Hässelby-Vällingby 230 88 
 

209 89 

Kungsholmen 250 94 
 

229 91 
Norrmalm 262 96 

 
244 96 

Rinkeby-Kista 195 78 
 

190 78 
Skarpnäck 232 93 

 
204 87 

Skärholmen 202 76 
 

199 81 

Spånga-Tensta 206 80 
 

200 80 
Södermalm 250 96 

 
225 93 

Älvsjö 237 93 
 

219 95 
Östermalm 267 95 

 
255 97 

Källa: SCB, Databasen STATIV  
 

8.4. Gymnasieskolan 

Hösten 2011 började de första eleverna i den nya gymnasieskolan. För elever 

som påbörjade sin utbildning före den 1 juli 2011 gäller de äldre bestämmelser-
na för utbildningen.  

 

Det finns flera stora och viktiga förändringar: 
- På yrkesprogrammen har tiden för allmänteori minskat, i stället har 

tiden för yrkesämnen ökats. 

- Valfriheten har stramats upp. 
- 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 mediepro-

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

 

Liksom för grundskolan kommer det nya betygssystemet med de sex betygs-
stegen, A–F, även att införas i gymnasieskolan. Det nya betygssystemet gäller 

emellertid inte för dem som gick ut gymnasieskolan vårterminen 2012. För dem 

räknas den genomsnittliga betygspoängen på det gamla betygssystemet (IG, G, 
VG, MVG).  

                                                 
11 Uppgifterna avser skolresultat för elever folkbokförda i Stockholms stad 2009-12-31, det vill säga årsskif-

tet innan de gick ut grundskolan. 
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Tabell 8.3. Genomsnittlig betygspoäng12 samt andelen med grundläggande behörighet till universi-
tet och högskola Stockholms län och Stockholms läns kommuner, elever med slutbetyg från gym-
nasiet läsåret 2011/201213 

Kommun 
Genomsnittlig 
betygspoäng 

Andel med grundläggande behö-
righet till universitet och högskola 

Riket 14,0 87 
Stockholms län 14,4 88 

Botkyrka 13,4 79 
Danderyd 15,3 94 
Ekerö . . 
Haninge 13,0 78 
Huddinge 14,1 84 

Järfälla 13,8 85 
Lidingö 15,6 98 
Nacka 15,3 92 
Norrtälje 13,6 85 
Nykvarn . . 

Nynäshamn 12,6 84 
Salem 13,6 93 
Sigtuna 13,7 91 
Sollentuna 15,4 97 
Solna 13,6 89 

Stockholm 15,1 89 
Sundbyberg 12,5 74 
Södertälje 13,6 83 
Tyresö 12,7 75 
Täby 14,8 92 

Upplands Väsby 13,0 85 
Upplands-Bro 13,1 79 
Vallentuna 12,7 74 
Vaxholm . . 
Värmdö 15,0 94 

Österåker 13,9 89 

Källa: Skolverket 
 

Bland elever med slutbetyg från gymnasiet våren 2012 var den genomsnitt-

liga betygspoängen 14 i riket, och något högre i länet, 14,4. Eleverna i Lidingö, 

Sollentuna, Nacka och Danderyd hade högst betygssnitt år 2012. I Sundbyberg 
och Nynäshamn var betygssnittet lägst.  

För att få grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier 

krävs lägst betyget godkänt på kurser som omfattar minst 90 procent av de 
gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt program. Av de som gick ut 

gymnasiet i Stockholms län våren 2012 med slutbetyg var 88 procent behöriga 

till högskolan, och i riket som helhet var 87 procent behöriga. År 2012 hade 98 
procent av gymnasieeleverna på Lidingö grundläggande behörighet till univer-

                                                 
12 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.  
13 Uppgifterna gäller enbart kommunala skolor. Då uppgifterna avser kommunen där skolan är belägen 

saknas uppgifter för vissa kommuner. Stockholms län: enskilda huvudmän 29 019, kommunala huvudmän 
45 822 (ca 39 procent enskilda huvudmän). Riket: enskilda huvudmän 91 537, kommunala huvudmän 260 104 
(ca 26 procent enskilda huvudmän). 
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sitets- och högskolestudier. Motsvarande andelar i Sundbyberg och Vallentuna, 
kommuner med lägst andel behöriga, var 74 procent.   

Inom Stockholms stad är det, liksom bland niorna, elever på Östermalm som 

har högst betyg. Lägst betyg bland flickor har man i Rinkeby-Kista medan det 
bland pojkar är i Skärholmen som man har lägst betyg, bland elever med slut-

betyg. Även andelen behöriga skiljer sig åt mellan SDO. På Östermalm har 96 

procent av flickorna och 89 procent av pojkarna med slutbetyg från gymnasiet 
grundläggande behörighet till högskola och universitet. I Rinkeby-Kista har 77 

procent av flickorna detta och i Skärholmen har 76 procent av pojkarna det.  

 
Tabell 8.4. Genomsnittlig betygspoäng samt andel med grundläggande behörighet till universitet 
och högskola. Stockholms stads stadsdelsnämnder, elever med slutbetyg från gymnasiet läsåret 
2010/2011 

SDN/SDO Flickor 
  

Pojkar  
 

 

Genomsnittlig 
betygspoäng 

Andel behöriga 
till högskola och 
universitet  

Genomsnittlig 
betygspoäng 

Andel behöriga 
till högskola och 
universitet 

Bromma 16,3 95 
 

15,0 88 
Enskede-Årsta-Vantör 14,9 87 

 
14,1 82 

Farsta 15,2 90 
 

13,4 80 
Hägersten-Liljeholmen 15,8 92 

 
14,0 83 

Hässelby-Vällingby 14,9 90 
 

13,6 79 

Kungsholmen 16,1 93 
 

15,1 87 
Norrmalm 16,3 96 

 
15,2 89 

Rinkeby-Kista 13,2 77 
 

13,3 81 
Skarpnäck 15,8 93 

 
14,2 87 

Skärholmen 13,9 79 
 

12,4 76 

Spånga-Tensta 14,8 86 
 

13,1 80 
Södermalm 16,0 94 

 
14,3 88 

Älvsjö 15,4 91 
 

14,5 85 
Östermalm 16,4 96 

 
15,2 89 

Källa: SCB, Databasen STATIV 
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8.5. Sysselsättning vid 25 års ålder 

I detta avsnitt redovisas sysselsättningen år 2011 för 25-åringar efter vilken 
typ av gymnasieprogram de avslutat, studie- eller yrkesförberedande, samt för 

de som aldrig gått ut gymnasiet14.  

Av 25-åringarna som år 2011 var bosatta i Stockholms län hade 73 procent 
gått ut gymnasiet, vilket är en procentenhet lägre än bland 25-åringar i riket 

totalt. Det finns flera anledningar till att man inte har 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.  
 

Tabell 8.5. Avgångna från gymnasieskolan, 25-åringar i Stockholms län samt riket år 2011.  
Andel och totalt antal  

 
Stockholms län Riket 

Avgångna från gymnasiet 73 74 
Ej avgångna från gymnasiet 27 26 

Totalt 100 100 

Totalt antal 23410 105514 

Källa: Registret över avgångna från gymnasiet 

 
Oftast börjar man gymnasiet det år man fyller 16 och går ut tre år senare, det 

år man fyller 19. Både i länet och i riket totalt gick de flesta, drygt 85 procent av 

ungdomarna, ut gymnasiet året de fyllde 19.  
 

Tabell 8.6. Avgångna från gymnasieskolan efter ålder15, 25-åringar i Stockholms län samt riket år 
2011.  
Andel och totalt antal  

Ålder Stockholms län Riket 

19 86 87 
20 12 11 
21 2 2 
22 0 0 

Totalt 100 100 

Totalt antal 17 203 77 895 

Källa: Registret över avgångna från gymnasiet 

 

Andelen av 25-åringarna som är sysselsatta varierar med vilket typ av pro-

gram de gått på gymnasiet, men framförallt finns det skillnader mellan de som 
gått ut gymnasiet och de som inte gått ut gymnasiet. År 2011 var andelen sys-

selsatta 25-åringar i Stockholms län 77 procent bland dem som gått ut gymna-

siet och 58 procent bland dem som inte gått ut gymnasiet. Motsvarande andelar 
i riket var 74 respektive 50 procent.  

                                                 
14 Gruppen ungdomar födda 1986 består av 109 482 personer och följs från 15 års ålder fram till 21 års ålder 

avseende deras gymnasiestudier. Vi följer sedan upp gruppen år 2011, vid 25 års ålder avseende andelen 
sysselsatta och andelen som studerar. År 2011 består gruppen av 107 784 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.  

15 Med ålder avses ålder vid årets slut.  
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Tabell 8.7. Sysselsatta16 efter avslutat gymnasieprogram, samt ej avgångna från gymnasiet, 25-
åringar i Stockholms län samt riket år 2011.  
Andel   

 
Andel sysselsatta 

Avslutat program Stockholms län Riket 

Individuella programmet 68 64 
Studieförberedande program 74 68 
Yrkesförberedande program 84 82 

Total avgångna 77 74 

Ej avgångna från gymnasiet 58 50 

Totalt 74 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 ut ett studieförberedande program på gymnasiet. 
Omkring 40 procent av 25-åringarna är studenter både i riket och i länet. Bland 

de som gått ut ett yrkesförberedande program är andelen studenter närmare 20 

procent och detsamma gäller för gruppen som inte gått ut gymnasiet. 
 
Tabell 8.8. Studerande17 efter avslutat gymnasieprogram och bland ej avgångna från gymnasiet, 25-
åringar i Stockholms län samt riket år 2011.  
Andel  

 
Andel studerande vid 25 års ålder 

 
Stockholms län Riket 

Studieförberedande program 38 41 
Varav 

    Komvux 6 5 
  Högskola 76 80 
  KY-utbildning 6 5 
  Övriga utbildningar 13 10 

Yrkesförberedande program 18 17 
Varav 

    Komvux 22 24 
  Högskola 52 55 
  KY-utbildning 13 11 
  Övriga utbildningar 14 10 

Av ej avgångna 19 18 
Varav 

    Komvux 53 56 
  Högskola 26 21 
  KY-utbildning 5 4 
  Övriga utbildningar 16 19 

 

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

man gick i gymnasiet. Av 25-åringarna som gått ett studieförberedande pro-
gram på gymnasiet går de flesta på högskolan. Av de som gått ett yrkesförbe-

                                                 
16 Som sysselsatta räknas personer som anses ha förvärvsarbetat minst en timme i veckan under november 

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

kan vara både sysselsatt och studerande. 
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redande 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 studier på komvux van-

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

25-åringar som gått ut gymnasiet rör det sig om mindre än 10 procent både i 

länet och i riket. Det är inga skillnader mellan de som gått ett studieförbere-
dande respektive ett yrkesförberedande program på gymnasiet. Bland de som 

inte gått ut gymnasiet är det dock en relativt stor andel som varken är syssel-

satta eller studerar, i länet gällde detta 23 procent av 25-åringarna och i riket 
som helhet 28 procent. 

 
Tabell 8.9. Andelen 25-åringar som varken är sysselsatta eller studerar efter avgångna och ej av-
gångna från gymnasiet i Stockholms län samt riket, år 2011. 
Andel  

 

Andel varken sysselsatta eller  
studerande vid 25 års ålder 

 
Stockholms län  Riket 

Avgångna från gymnasiet 7 8 
Varav 

    Studieförberedande 7 8 
  Yrkesförberedande 7 9 

Ej avgångna från gymnasiet 23 28 
Totalt  11 13 

Källa: Registret över avgångna från gymnasiet och databasen STATIV 
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9. Flyttningar till och från Stockholms län 

9.1 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 2012 

flyttade knappt 22 000 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 20–

34 år där fler flyttar in till Stockholms län än vad som flyttar ut. För övriga ål-

dersgrupper är flyttnettot nästan uteslutande 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 2012 flyttade nära 11 000 barn i 

åldrarna 0–17 år till länet och nära 8 000 barn flyttade ut, vilket innebär ett posi-
tivt flyttnetto på omkring 3 000 barn. 
 
Diagram 9.1. Antal in- och utflyttade barn 0–17 år till/från Stockholms län, år 1980–2012  

 
Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 
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Att det totala flyttnettot bland barn och unga i länet är positivt beror på att 
fler invandrar än vad som utvandrar. År 2012 var flyttnettot från utlandet drygt 

4 000 barn och unga, vilket var något fler än under 2011. 

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 2012 flyttade drygt 4 700 barn från Stockholms län till andra län och 

knappt 3 500 barn flyttade till länet från andra delar av landet, vilket gav ett 
negativt inrikes flyttnetto på nära 1 300 barn. Det är en ökning jämfört med 

2011, men jämfört med början av 2000-talet har det negativa flyttnettot till öv-

riga riket minskat.  
 
Diagram 9.2 Inrikes och utrikes flyttningar bland barn 0–17 år i Stockholms län, år 2000–2012. Antal 

 
Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 

 
Tabell 9.1. Flyttningar till och från Stockholms län bland hemmaboende barn och ungdomar i åld-
rarna 0–17 samt 18–21 år, år 2012. Antal 

 

0–17 år 

 

18–21 år 

 

0–21 år 

Inflyttade från andra län 3 464 
 

704 
 

4 168 
Inflyttade från utlandet 6 715 

 
435 

 
7 150 

Totalt antal inflyttade 10 179 
 

1 139 
 

11 318 

Utflyttade till andra län 4 723 
 

546 
 

5 269 
Utflyttade till utlandet 2 766 

 
350 

 
3 116 

Totalt antal utflyttade 7 489 
 

896 
 

8 385 

Flyttnetto andra län -1 259 
 

158 
 

-1 101 
Flyttnetto utlandet 3 949 

 
85 

 
4 034 

Totalt flyttnetto 2 690 
 

243 
 

2 933 

Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 
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9.2 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 till, än utflyttning från, länet.  

 
Diagram 9.3. Inrikes och utrikes flyttningar18 bland hemmaboende barn till Stockholms län efter 
inrikes respektive utrikes födda och ålder, år 2012. Antal  

 
Källa: SCB, Befolkningsstatistiken  
 
 
  

                                                 
18 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 registrats med någon familjetyp. Under 2012 gällde detta 85 barn.  
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9.3 Flyttningar till och från andra län 

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

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

till länet. Det största negativa flyttnettot för Stockholms län år 2012 var mot Sö-
dermanlands län dit länet förlorade 286 barn. Nettot mot Uppsala och Skåne län 

var omkring 200 respektive 150 barn. Mellan Västra Götaland och Stockholms 

län flyttade ungefär lika många barn, runt 430, i båda riktningarna. År 2012 var 
länets flyttnetto negativt gentemot alla län i riket men i de flesta fall handlar det 

om ett fåtal barn.  

Bland de barn som lämnar Stockholms län för ett annat län är det vanligt att 
flytten går till någon av föräldrarnas födelselän. En dryg tredjedel av flyttarna 

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 9.2. Inrikes inflyttade och utflyttade hemmaboende barn 0–17 år till/från Stockholms län efter 
in- respektive utflyttningslän, år 2009–2012. Antal 

  2012   2011   2010   2009 

  Inflyttade Utflyttade   Inflyttade Utflyttade   Inflyttade Utflyttade   Inflyttade Utflyttade 

Blekinge län 48 52 
 

34 28 
 

34 23 
 

34 37 
Dalarnas län 182 262 

 
171 258 

 
179 310 

 
175 298 

Gotlands län 74 117 
 

76 124 
 

85 116 
 

72 118 
Gävleborgs län 206 288 

 
210 264 

 
203 207 

 
194 198 

Hallands län 68 95 
 

63 130 
 

56 92 
 

60 85 

Jämtlands län 87 116 
 

92 88 
 

80 119 
 

78 95 
Jönköpings län 98 147 

 
121 132 

 
108 118 

 
110 99 

Kalmar län 90 137 
 

89 120 
 

95 101 
 

85 98 
Kronobergs län 46 63 

 
56 53 

 
50 56 

 
54 54 

Norrbottens län 114 116 
 

129 145 
 

107 90 
 

141 93 

Skåne län 313 460 
 

364 475 
 

374 434 
 

274 451 
Södermanlands län 354 640 

 
417 652 

 
377 640 

 
414 700 

Uppsala län 431 639 
 

492 589 
 

526 644 
 

467 602 
Värmlands län 103 124 

 
88 119 

 
98 99 

 
94 83 

Västerbottens län 105 157 
 

123 129 
 

120 144 
 

137 107 

Västernorrlands län 122 156 
 

129 165 
 

132 128 
 

153 164 
Västmanlands län 201 270 

 
162 231 

 
166 200 

 
182 203 

Västra Götalands län 427 431 
 

388 469 
 

403 411 
 

345 399 
Örebro län 136 164 

 
177 190 

 
157 165 

 
184 129 

Östergötlands län 259 289   275 223   239 259   180 224 

Totalt 3464 4723 
 

3 656 4 584 
 

3 589 4 356 
 

3 433 4 237 

Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 
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9.4 Flyttningar till och från kommunerna i Stockholms län 

Täby och Södertälje var, liksom 2011, de kommuner som hade störst nettoin-
flyttning av barn under 2012. I Täby beror det positiva flyttnettot i första hand 

på en hög inflyttning av barn från andra kommuner i länet medan Södertälje 

framför allt haft en högre invandring än utvandring.  
Stockholms stad hade liksom tidigare år det största negativa flyttnettot, med 

mer än 1 300 fler barn som flyttade ut än som flyttade in. Barn från Stockholms 

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 och 11 procent flyttade till 

Nacka.  
Stockholms stad hade ett negativt flyttnetto i förhållande till landets övriga 

län på 618 barn. Liksom tidigare år är det vanligast att flytten går till något av 

de övriga storstadslänen eller grannlänen. Omkring 11 procent av de barn som 
lämnade Stockholms stad för ett annat län flyttade till grannlänen Söderman-

land respektive Uppsala. Storstadslänen Skåne och Västra Götaland fick 12 pro-

cent var av de barn som lämnade Stockholms stad för ett annat län.  
Stockholms stad hade ett positivt immigrationsnetto på nära 1 500 barn. 

Även Södertälje och Botkyrka hade ett högt immigrationsnetto med omkring 

400 fler invandrade än utvandrade barn. Dessa kommuner har legat i topp även 
tidigare år. 
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Tabell 9.3. In- och utflyttade hemmaboende barn 0–17 år till/från Stockholms läns kommuner, år 
2012. Antal 

    Annan kommun i 
länet 

 

Annat län 

 

Utlandet Kommun 
 

  

Netto 
flyttning Inflyttade Utflyttade 

 
Inflyttade Utflyttade 

 
Inflyttade Utflyttade 

Botkyrka 292 664 742 
 

120 139 
 

482 93 
Danderyd 147 340 187  25 34  157 154 
Ekerö 187 287 140  45 46  57 16 
Haninge 206 578 539  125 167  263 54 
Huddinge 302 1 082 941  164 227  331 107 

Järfälla 161 508 452 
 

118 157 
 

215 71 
Lidingö 203 383 217  64 62  137 102 
Nacka 285 840 573  137 208  230 141 
Norrtälje 121 226 120  94 107  54 26 
Nykvarn 56 94 33  16 23  9 7 

Nynäshamn 81 243 179 
 

65 82 
 

40 6 
Salem 76 205 132  26 43  27 7 
Sigtuna 283 320 211  199 190  206 41 
Sollentuna 304 626 427  114 131  213 91 
Solna -214 664 917  88 184  239 104 

Stockholm -1 321 3 257 5 417 
 

1 262 1 880 
 

2 795 1 338 
Sundbyberg 66 486 513  77 103  171 52 
Södertälje 367 403 377  270 332  476 73 
Tyresö 207 429 257  60 86  81 20 
Täby 370 673 361  71 47  135 101 

Upplands Väsby 48 311 302 
 

89 144 
 

119 25 
Upplands-Bro 51 202 130  53 93  52 33 
Vallentuna 130 335 207  48 66  41 21 
Vaxholm 21 93 72  7 22  25 10 
Värmdö 110 323 232  64 66  60 39 

Österåker 151 263 157 
 

63 84 
 

100 34 

Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 
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9.5 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 inrikes flyttande barn som är utrikes födda ser 

det däremot lite annorlunda ut. Under 2012 flyttade 578 utrikes födda barn till 

Stockholms län från övriga län i landet samtidigt som 542 utrikes födda barn 
flyttade till andra län, vilket innebär ett litet positivt flyttnetto. Det är dock en 

minskning från 2011, då flyttnettot var ungefär 170 barn. 

Irak är det vanligaste födelselandet bland utrikes födda barn som flyttar till 
Stockholms län från andra delar av landet. Barn födda i Irak utgör 14 procent av 

alla utrikes födda barn som flyttat in till länet under året. Andra vanliga födel-

seländer är Somalia, Afghanistan, Eritrea och Thailand. Även bland de utrikes 
födda barn som flyttar från Stockholms län till ett annat län är Irak det vanlig-

aste födelselandet. Övriga vanliga födelseländer är Syrien, Afghanistan, Thai-

land och Storbritannien.  
 

Tabell 9.4. Inflyttade från annat län och utflyttade till annat län, utrikes födda hemmaboende barn 
 0–17 år efter ålder, år 2012. Antal och andel 

Inflyttade från annat län    Utflyttade till annat län 

Födelseland Antal Andel  
 

Födelseland Antal Andel  

Irak 83 14 
 

Irak 51 9 
Somalia 46 8 

 
Syrien 35 6 

Afghanistan 40 7 
 

Afghanistan 33 6 
Eritrea 27 5 

 
Thailand 25 5 

Thailand 24 4 
 

Storbritannien 25 5 
Övriga länder 358 62 

 
Övriga länder 373 69 

Summa 578 100   Summa 542 100 

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.  

Ekerö och Värmdö är de kommuner där andelen utrikes födda bland inflyt-

tade var lägst år 2012, medan andelen utrikes födda bland utflyttade var lägst i 
Norrtälje och Vallentuna. I alla dessa kommuner är andelen utrikes födda 10–12 

procent.  

Andelen utrikes födda är störst i Botkyrka och Södertälje och andelen utrikes 
födda bland de inflyttade barnen är också störst i dessa kommuner. Andelen 

utrikes födda är hög också bland de som lämnar Botkyrka och Södertälje, men 

även bland de som lämnar exempelvis Danderyd.  
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Tabell 9.5. 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 2012. 

  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 341 230 213 27 
 

344 283 254 29 39 
Danderyd 299 22 44 12 

 
149 19 53 24 14 

Ekerö 289 24 19 6 
 

156 10 20 11 10 
Haninge 487 112 104 15 

 
454 115 137 19 23 

Huddinge 779 254 213 17 
 

640 283 245 21 27 

Järfälla 344 171 111 18 
 

356 105 148 24 25 
Lidingö 358 35 54 12 

 
212 22 45 16 15 

Nacka 783 83 111 11 
 

599 90 92 12 18 
Norrtälje 265 29 26 8 

 
188 22 17 7 10 

Nykvarn 90 9 11 10 
 

48 0 8 14 11 

Nynäshamn 196 58 54 18 
 

195 32 34 13 14 
Salem 171 36 24 10 

 
144 16 15 9 16 

Sigtuna 246 138 135 26 
 

276 71 54 13 26 
Sollentuna 474 135 131 18 

 
345 98 115 21 21 

Solna 480 124 148 20 
 

801 158 142 13 26 

Stockholm 2701 932 886 20 
 

5306 993 998 14 23 
Sundbyberg 335 126 102 18 

 
437 90 89 14 27 

Södertälje 315 129 229 34 
 

407 142 160 23 34 
Tyresö 399 49 41 8 

 
268 31 44 13 15 

Täby 604 62 78 10 
 

294 37 77 19 15 

Upplands Väsby 246 78 76 19 
 

272 91 83 19 25 
Upplands-Bro 165 46 44 17 

 
157 36 30 13 22 

Vallentuna 305 35 43 11 
 

230 23 20 7 12 
Vaxholm 81 6 13 13 

 
79 1 14 15 10 

Värmdö 337 23 27 7 
 

254 16 28 9 11 

Österåker 248 28 50 15 
 

200 12 29 12 13 

Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 

 

9.6 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 knappt 30 pro-
cent.  
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Diagram 9.4. Inrikes och utrikes flyttningar bland hemmaboende barn 0–17 år till och från Stock-
holms län efter typ av familj, år 2012. 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 ensamstående förälder nära 50 pro-

cent. Det är särskilt andelen som flyttat med en ensamstående pappa som är 

högre bland ungdomarna över 18 år än bland de yngre barnen.  
 

Diagram 9.5. Inrikes och utrikes flyttningar bland hemmaboende barn 18–21 år till och från Stock-
holms län efter typ av familj, år 2012. Andel 

 
Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 
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9.7 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 41 procent av de cirka 11 000 

barn i Stockholms län som var med om en separation under 2011 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 9 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 2011 gällde det drygt 3 100 barn. Drygt 1 000 

barn flyttade till en annan kommun i länet och drygt 300 lämnade länet. Nära 

300 av de barn som flyttade in till länet under 2011 flyttade i samband med en 
separation.  
 
Tabell 9.6. Flyttningar bland hemmaboende barn 0–17 år i Stockholms län vars föräldrar separerat 
under året, år 2011. 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 32 789 3 140 10 
Flyttat inom länet 13 363 1 034 8 
Utflyttad till andra län 4 584 346 8 
Inflyttad från andra län 3 656 282 8 

Källa: SCB, Befolkningsstatistiken  

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

eller hyresrätt. Av de omkring 4 400 barn i länet som flyttat i samband med en 

separation under 2011 (här inkluderas endast de barn som bodde i Stockholms 
län efter flytten) flyttade ungefär 1 800 till en hyresrätt och ungefär lika många 

till en bostadsrätt. 

Barn som bodde i småhus innan föräldrarna separerade flyttar oftare i sam-
band med separationen än barn i hyresrätt och bostadsrätt. 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. 80 procent av barnen som bodde med sin pappa i 

slutet av året bodde kvar i huset jämfört med 40 procent av barnen som bodde 

med sin mamma.  
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Tabell 9.7. Boendeform före och efter separationen. Hemmaboende barn boende i Stockholms län. 
År 2011. Andel och antal 

  
Andel 

    

 

 
Boende före 
separation Kvarboende 

Flyttat till: 

Summa 
Totalt 
antal 

 
Småhus Hyresrätt Bostadsrätt 

Samtliga barn 
Småhus 55 11 10 25 100 3 997 
Hyresrätt 64 6 23 7 100 4 441 
Bostadsrätt 60 5 14 21 100 2 458 

Bor med mor efter 
separationen 

Småhus 40 13 14 33 100 2 525 
Hyresrätt 63 6 24 8 100 3 602 
Bostadsrätt 54 5 16 24 100 1 736 

Bor med far efter 
separationen 

Småhus 80 6 4 10 100 1 468 
Hyresrätt 69 6 20 5 100 822 
Bostadsrätt 73 5 7 15 100 713 

Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 

 

9.8 Flytten hemifrån 

Hittills har vi tittat på flyttningar bland hemmaboende barn och unga som 

flyttar med sina föräldrar, men för många ungdomar som flyttar går flytten ut 
från föräldrahemmet. Flytten hemifrån är ofta inte något som sker från en dag 

till en annan. Ungdomar kan pröva på att bo hemifrån och sedan återvända 

hem för att senare ge sig iväg igen. Det är inte alltid dessa flyttningar anmäls till 
folkbokföringen. Det kan också ta ett tag innan man får en egen bostad, i form 

av ett förstahandskontrakt i hyresrätt, en bostadsrätt eller äganderätt, vilket kan 

göra att man som ung väljer att vara folkbokförd i föräldrahemmet till dess att 
man har ett mer permanent boende. Det råder bostadsbrist i de flesta kommu-

ner i Stockholms län19 vilket påverkar möjligheterna för ungdomar att flytta 

hemifrån och det kan också göra att ungdomar i Stockholm i högre utsträckning 
inte anmäler när de flyttar jämfört med områden där det är lättare att få en egen 

bostad. Genom den registerbaserade statistik som används här kan vi endast 

redogöra för ungdomar som folkbokfört sig på en ny adress (läs mer om denna 
problematik i Bilaga 1).  

Bland ungdomar i åldrarna 16–21 år står flyttningar med föräldrarna för om-

kring 20 procent av alla flyttningar över länsgränsen medan drygt hälften av 
flyttningarna är en flytt från föräldrahemmet. När det gäller flyttningar mellan 

kommuner inom Stockholms län står flytten hemifrån för en lägre andel och 

ungefär var tredje flytt är en flytt från föräldrahemmet. Flyttningar inom kom-
munen görs i de flesta fall tillsammans med föräldrarna och här är det ungefär 

var fjärde flytt som går från föräldrahemmet. 

 
  

                                                 
19 Boverket (2012): Bostadsmarknaden 2012–2013 
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Tabell 9.8. Flyttade inom länet samt in- och utflyttade till/från Stockholms län bland ungdomar 16–
21 år, år 2012. Antal 

 

Flytt som 
hemmaboende 
barn 

Flytt 
hemifrån 

Flytt tillbaka till 
föräldrahemmet 

Flytt som 
vuxen Summa 

Flytt inom kommunen 6 502 3 032 368 1621 11 523 
Flytt till annan kommun inom länet 3 093 2 327 336 1163 6 919 
Utflyttad från länet 829 2 817 338 668 4 652 

Totalt 10 424 8 176 1 042 3 452 23 094 

Inflyttad till länet 1 062 2 288 472 849 4 671 

Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 

 

Av de nära 8 200 ungdomar 16–21 år som flyttade hemifrån inom eller ut från 
länet år 2012 var knappt 40 procent kvar i hemkommunen, nära 30 procent flyt-

tade till en annan kommun i länet och drygt 30 procent lämnade Stockholms län 

för ett annat län. Andelen som flyttat inom kommunen varierar mellan olika 
kommuner. Av de ungdomar som bodde i Södertälje, Stockholms stad eller 

Norrtälje har mer än 50 procent stannat kvar inom kommunen när de flyttade 

hemifrån. I Danderyd och Ekerö, kommuner som domineras av småhus, har de 
allra flesta flyttare lämnat kommunen. 

De ungdomar som flyttar hemifrån inom länet flyttar ofta till Stockholms 

stad. Stockholms stad är den vanligaste kommunen inom länet att flytta till i 
alla kommuner utom Nykvarn och Vallentuna. De från Nykvarn flyttar oftast 

till Södertälje, medan de från Vallentuna oftast flyttar till Täby. För de ungdo-

mar som lämnat Stockholms stad för en annan kommun är Huddinge och Solna 
de vanligaste utflyttningskommunerna. 

De ungdomar som flyttar hemifrån och lämnar länet flyttar antagligen ofta 

för att studera på en annan ort. Uppsala, Linköping och Lund är de tre vanlig-
aste utflyttningskommunerna.  

Knappt 2 300 ungdomar under 22 år flyttade till Stockholms län i samband 

med att de flyttade hemifrån under 2012. Omkring hälften av dessa har flyttat 
till Stockholms stad. Av de som flyttat hemifrån till länet kommer många från 

något av storstadslänen, Västra Götaland och Skåne.  
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Tabell 9.9. Ungdomar 16–21 år från Stockholms län som flyttat hemifrån efter kommun och flyttdes-
tination, år 2012. Antal 

Kommun 
Flyttat inom 
kommunen 

Flyttat till annan 
kommun inom länet Utflyttad från länet Inflyttad till länet 

Botkyrka 97 157 99 58 
Danderyd 11 46 61 35 
Ekerö 15 83 47 15 
Haninge 143 140 86 62 
Huddinge 92 208 109 119 

Järfälla 85 95 98 45 
Lidingö 35 64 98 58 
Nacka 68 149 140 71 
Norrtälje 197 51 105 56 
Nykvarn 12 19 15 7 

Nynäshamn 67 48 45 22 
Salem 13 44 28 4 
Sigtuna 97 46 74 52 
Sollentuna 45 93 119 41 
Solna 45 57 68 138 

Stockholm 1 362 428 899 1 195 
Sundbyberg 53 41 35 46 
Södertälje 257 56 164 99 
Tyresö 47 87 68 27 
Täby 44 92 136 37 

Upplands Väsby 63 45 68 28 
Upplands-Bro 48 44 44 23 
Vallentuna 29 52 65 10 
Vaxholm 5 21 19 8 
Värmdö 34 79 62 15 

Österåker 68 82 65 17 

Stockholms län 3 032 2 327 2 817 2 288 

Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 

 

Det är framför allt bland ungdomar mellan 19 och 21 år som det är vanligt att 
flytta hemifrån och det är fler kvinnor än män som flyttar hemifrån i dessa åld-

rar. Av de ungdomar som flyttade hemifrån under 2012 var nära 60 procent 

kvinnor. Att fler kvinnor än män flyttar hemifrån i åldrarna upp till 21 år gör att 
andelen som flyttat hemifrån vid 21 års ålder är högre bland kvinnor. År 2012 

hade 37 procent av kvinnorna och 26 procent av männen i länet flyttat hemi-

från. För att inflyttade ungdomar inte ska påverka andelen som flyttat hemifrån 
används här uppgift om län respektive kommun vid 15 års ålder (läs mer om 

detta i Bilaga 1). Jämfört med riket är det en lägre andel som flyttat hemifrån 

vid 21 år i Stockholms län. Både i riket och i länet har andelen som flyttat hemi-
från vid 21 år minskat sedan 2007.  
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Tabell 9.10. Ungdomar 16–21 år som flyttat hemifrån efter kön och ålder, år 2012. Antal 

Ålder Kvinnor Män Båda könen 

16 år 18 9 27 
17 år 54 38 92 
18 år 317 170 487 
19 år 1166 869 2035 
20 år 2084 1485 3569 
21 år 2360 1894 4254 

16–21 år 5999 4465 10464 

Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 

 
Diagram 9.6. Kvinnor och män som flyttat hemifrån vid 21 års ålder, Stockholms län och riket åren 
2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 och 2012. Andel 

 
Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 
 

Ungdomar med två utrikes födda föräldrar flyttar hemifrån senare än ung-

domar vars föräldrar är födda i Sverige. Vid 21 års ålder hade 28 procent av de 
21-åriga kvinnorna med utrikes födda föräldrar flyttat hemifrån jämfört med 38 

procent av kvinnorna med föräldrar födda i Sverige. Bland männen är motsva-

rande andelar 17 respektive 28 procent. Andelen som flyttat hemifrån bland 
ungdomar med en utrikes född förälder och bland ungdomar som själva är 

födda utomlands är ungefär på samma nivå som bland ungdomar med två för-

äldrar födda i Sverige, detta gäller både kvinnor och män. 
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Diagram 9.7. Kvinnor och män som flyttat hemifrån vid 21 års ålder i Stockholms län år 2012 efter 
bakgrund 
Andel 

 
Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 

 
En jämförelse mellan länets kommuner visar på stora skillnader i andelen 

ungdomar som har flyttat hemifrån. Andelen som flyttat hemifrån är generellt 

högre i kommuner i länets ytterområden. De kommuner där störst andel 21-
åriga kvinnor och män flyttat hemifrån är Nykvarn, Norrtälje och Nynäshamn. 

Där har omkring hälften av kvinnorna och en dryg tredjedel av männen flyttat 

hemifrån. De kommuner där minst andel flyttat hemifrån är bland kvinnorna 
Järfälla, Solna och Täby, där knappt en tredjedel flyttat hemifrån. För männen 

är det Vallentuna, Sundbyberg och Huddinge, där ungefär var femte 21-årig 

man har flyttat hemifrån.  
 

Tabell 9.11. Kommuner i Stockholms län med högst respektive lägst andel 21-åriga kvinnor och 
män som flyttat hemifrån 2012. Andel 

Störst andel kvinnor 
som flyttat hemifrån 

 Störst andel män 
som flyttat hemifrån 

 Minst andel kvinnor 
som flyttat hemifrån 

 Minst andel män 
som flyttat hemifrån    

Kommun  Kommun  Kommun  Kommun  

Nykvarn 54 
 

Nykvarn 36 
 

Järfälla 30 
 

Vallentuna 20 
Norrtälje 53  Norrtälje 36  Solna 32  Sundbyberg 22 
Nynäshamn 47  Nynäshamn 34  Täby 32  Huddinge 22 
Södertälje 47  Sigtuna 33  Sollentuna 32  Järfälla 22 
Salem 42  Haninge 29  Botkyrka 32  Botkyrka 23 

Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 
Kommun vid 15 års ålder. Siffror för samtliga kommuner finns i tabellbilagan, tabell 17. 
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9.9 Ensamkommande flyktingbarn  

Under 2012 sökte nära 3 600 ensamkommande barn20 asyl i Sverige. Det var 
en ökning med 35 procent sedan året innan. Migrationsverket uppskattar att det 

under åren 2013–2015 kommer ungefär 4 000 ensamkommande barn per år.21  

 
Diagram 9.8. Antal ensamkommande barn som sökte asyl i Sverige år 2004–2012 
Antal 

 
Källa: Migrationsverket 
 

Under de senaste tre åren har det genomsnittliga ensamkommande barnet 

som sökt asyl i Sverige varit 15 år gammalt. Majoriteten av de som sökt asyl är 

pojkar som är 15 år och äldre. Av barnen som sökte asyl under 2012 var 16 pro-
cent flickor. De vanligaste medborgarskapsländerna bland barn som kommer 

ensamma var Afghanistan och Somalia. Under 2012 skedde en stor procentuell 

ökning av antalet ensamkommande barn från Algeriet, Marocko, Uganda, Sy-
rien samt statslösa barn.22  

 
Tabell 9.12. Antal ensamkommande barn som sökte asyl i Sverige efter nationalitet år 2012 

Land Antal barn 

Afghanistan 1 940 
Somalia 452 
Marocko 145 
Syrien 120 
Algeriet 120 

Eritrea 105 
Statslös 60 
Irak 50 
Albanien 43 
Uganda 42 

Övriga 501 

Totalt 3 578 

Källa: Migrationsverket  

                                                 
20 Ett ensamkommande barn är en person under 18 år som kommit till Sverige och sökt asyl utan sina för-

äldrar eller annan legal vårdnadshavare. 
21 Migrationsverket (2013) Aktuellt om ensamkommande barn & ungdomar. Januari 2013 
22 Migrationsverket (2013) Aktuellt om ensamkommande barn & ungdomar. Januari 2013 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012



Rapport 2013:2 Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2011/2012 

67 

Ensamkommande barn och ungdomar erbjuds ett tillfälligt boende i den 
kommun där de har gett sig till känna för svenska myndigheter, den så kallade 

ankomstkommunen. Ankomstkommunen ansvarar för att tillhandahålla bo-

ende för barnet till dess att barnet kan anvisas till en så kallad anvisningskom-
mun. Anvisningskommunen svarar sedan för boende och omsorg under den tid 

ansökan om asyl prövas samt tiden därefter för de barn som beviljas uppehålls-

tillstånd. Migrationsverket har tecknat överenskommelser med 231 kommuner i 
landet om cirka 3 400 platser. Antalet platser har ökat, men enligt Migrations-

verket är det ändå ett stort och akut behov av platser eftersom antalet ensam-

kommande barn ökar. Av de ensamkommande barn som under 2013 (januari–
mars) sökt asyl i Sverige har 165 barn, eller 22 procent, inte kunnat anvisas en 

plats.23  

Överenskommelser om platser innebär att kommunen erbjuder ett antal bo-
endeplatser som vartefter personer, till exempel, blir myndiga eller får uppe-

hållstillstånd omsätts. Detta betyder att fler barn kan flytta in när platserna blir 

lediga. I regel är platserna både för barn som är asylsökande och barn som har 
fått uppehållstillstånd. De flesta kommuner i Stockholms län har träffat avtal 

med Migrationsverket om sådana platser och totalt finns det överenskommelser 

om 575 platser i länet. Flest platser har Stockholms stad följt av Sigtuna och 
Solna.  

 
Tabell 9.13. Antal platser för ensamkommande barn, antingen tillgängliga för asylsökande eller som 
har beviljats uppehållstillstånd. År 2013. 

Kommun Platser  Kommun Platser 

Botkyrka 5 
 

Sollentuna 14 
Danderyd 10  Solna 90 
Ekerö 5  Stockholm 112 
Haninge 26  Sundbyberg 8 
Huddinge 17  Södertälje 0 
Järfälla 14  Tyresö 21 
Lidingö 17  Täby 24 
Nacka 36  Upplands Väsby 17 
Norrtälje 12  Upplands-Bro 5 
Nykvarn 5  Vallentuna 6 
Nynäshamn 6  Vaxholm 3 
Salem 8  Värmdö 10 
Sigtuna 90  Österåker 14 

Totalt 
 

 

 
575 

Källa: Migrationsverket 
Sigtuna och Solna har dessutom överenskommelser om mottagande av 5 barn.  
 

Stockholms län har störst andel av de ensamkommande asylsökande barnen i 
landet. Av de barn som den 1 januari 2013 var inskrivna i Migrationsverkets 

mottagningssystem befann sig 17 procent i Stockholms län. Även Västra Götal-

and och Skåne tar emot en stor del av de asylsökande ensamkommande barnen, 
16 respektive 14 procent av samtliga inskrivna barn. 

Av de 380 barn som kommit till Stockholms län har knappt 70 procent place-

rats i en anvisningskommun. Stockholms stad har nära hälften av de placerade 
barnen. 

                                                 
23 Migrationsverket (2013) Aktuellt om ensamkommande barn & ungdomar. April 2013 
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Tabell 9.14. Antal asylsökande ensamkommande barn 0–17 år inskrivna i Migrationsverkets mot-
tagningssystem. 1 januari 2013  

  
Varav i: 

 

Kommun Antal 
Ankomst-
kommun 

Anvisnings-
kommun 

Botkyrka 5 4 1 
Danderyd 0 0 0 
Ekerö 5 0 5 
Haninge 12 4 8 
Huddinge 16 5 11 

Järfälla 7 2 5 
Lidingö 3 0 3 
Nacka 3 0 3 
Norrtälje 11 6 5 
Nykvarn 0 0 0 

Nynäshamn 1 0 1 
Salem 3 0 3 
Sigtuna 58 19 39 
Sollentuna 4 1 3 
Solna 19 15 4 

Stockholm 174 60 114 
Sundbyberg 1 0 1 
Södertälje 5 0 5 
Tyresö 19 2 17 
Täby 4 0 4 

Upplands Väsby 7 3 4 
Upplands-Bro 4 1 3 
Vallentuna 4 0 4 
Vaxholm 0 0 0 
Värmdö 7 0 7 

Österåker 8 1 7 

Totalt länet 380 123 257 

Källa: Migrationsverket 
 

År 2012 beviljades 2 129 ensamkommande barn och unga 0–19 år uppehålls-

tillstånd i Sverige, varav 301 i Stockholms län. Antalet ensamkommande barn 

som erhållit uppehållstillstånd har, i likhet med i riket som helhet, ökat de sen-
aste åren. De flesta kommuner i länet har under de senaste sju åren mottagit 

ensamkommande barn som beviljats uppehållstillstånd och därmed omfattas av 

ersättningsförordningen. Stockholms stad har mottagit flest ensamkommande 
barn följt av Upplands Väsby, Tyresö och Södertälje. 
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Tabell 9.15. Antal ensamkommande barn 0–19 år som erhållit uppehållstillstånd, efter kommun.  
År 2006–2012 

Kommun 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Botkyrka 4 2 9 2 12 8 3 
Danderyd 0 0 0 0 1 1 0 
Ekerö 6 8 3 1 0 2 0 
Haninge 3 5 7 5 4 4 4 
Huddinge 6 19 7 1 4 15 5 

Järfälla 5 4 4 5 5 5 3 
Lidingö 2 11 2 0 1 0 0 
Nacka 1 1 1 6 0 4 2 
Norrtälje 14 26 7 1 1 4 2 
Nykvarn 5 6 0 0 0 0 0 

Nynäshamn 2 6 2 2 2 0 0 
Salem 5 7 0 0 0 1 0 
Sigtuna 22 9 4 3 0 12 1 
Sollentuna 4 3 2 2 3 2 0 
Solna 17 5 7 2 0 7 2 

Stockholm 147 127 140 89 73 166 50 
Sundbyberg 1 1 2 4 1 1 1 
Södertälje 2 9 10 7 20 19 5 
Tyresö 11 17 17 15 11 7 3 
Täby 1 2 0 0 2 0 0 

Upplands Väsby 20 27 19 18 12 8 6 
Upplands-Bro 7 7 4 3 2 2 1 
Vallentuna 2 0 7 1 2 1 2 
Vaxholm 0 0 0 0 0 0 0 
Värmdö 8 9 9 2 8 8 0 

Österåker 6 7 0 1 1 1 0 

Totalt 301 318 263 170 165 278 90 

Källa: Migrationsverket  
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9.10 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 2012 adopterades 172 barn till länet. Nära en tredjedel av alla barn 

som adopterades från andra länder under 2012 bor i Stockholms län.  

 
Diagram 9.9. Antalet adopterade24, utrikes födda, barn till Stockholms län år 2001–2012 
Antal 

 
Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 
 

Kina är som tidigare år det vanligaste födelselandet bland de barn som adop-

terats, men det är inte längre en så stor andel av barnen som är födda i Kina. Av 

de barn som adopterades 2012 var 14 procent födda i Kina. Det kan jämföras 
med år 2005 då andelen var nära 50 procent. Andra vanliga födelseländer bland 

de barn som adopterades till länet var Sydkorea, Ryssland och Indien.  

 

 

  

                                                 
24 Antal adopterade enligt det år adoptionen registrerats i befolkningsstatistiken. 
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10. Dödlighet 

10.1. Utvecklingen av antalet döda 

Dödligheten bland barn minskade från slutet av 1800-talet och under hela 

1900-talet men under 2000-talet har dödligheten planat ut. År 2012 avled drygt 

100 barn i Stockholms län. Generellt dör fler pojkar än flickor, men nedgången i 
antalet döda har varit kraftigare bland pojkar vilket gör att skillnaderna mellan 

könen minskat allt mer. År 2011 dog lika många pojkar som flickor i länet. Den 

kraftiga ökningen av antalet döda år 2004, som syns i diagrammet nedan, beror 
på tsunamin i Thailand. 

 
Diagram 10.1. Dödsfall bland pojkar och flickor 0–17 år i Stockholms län, år 1970–2012 

Antal  

 
 År 
Källa: SCB, Historiska befolkningsregistret 
 

Under barnets första levnadsår är risken för att avlida större än för de näst-

kommande åren och de flesta barn som dör är spädbarn. Av de barn som dog i 
länet 2012 hade mer än hälften inte hunnit fylla ett år. Spädbarnsdödligheten i 

Sverige har minskat kraftigt. År 1970 dog runt 9 av 1 000 födda barn i länet. 

Under 2012 föddes knappt 29 000 barn i länet samtidigt som 64 barn som ännu 
inte fyllt ett år avled, det motsvarar 2,2 av 1 000 födda barn. I riket totalt var 

spädbarnsdödligheten 2,6 döda av 1 000 födda barn, 293 döda av drygt 113 000 

födda. Tidigare var spädbarnsdödligheten betydligt högre bland pojkar än 
bland flickor men idag har skillnaderna i princip försvunnit. Spädbarnsdödlig-

heten har de senaste åren varit något lägre i länet jämfört med riket som helhet.  
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Diagram 10.2. Spädbarnsdödlighet i Stockholms län, år 1970–2012. 
Antal döda per 1 000 födda 

 
Källa: SCB, Befolkningsstatistiken och Historiska befolkningsregistret 
 

10.2. Dödsorsaker 

De vanligaste dödsorsakerna bland spädbarn är sjukdomar hos nyfödda och 
medfödda missbildningar. Dessa dödsorsaker förklarar tillsammans knappt 60 

procent av dödsfallen bland nyfödda barn de senaste 5 åren.  

Plötslig spädbarnsdöd har minskat under de senaste decennierna. Framförallt 
beror minskningen på att de flesta spädbarn numera sover på rygg istället för 

på mage. Plötslig spädbarnsdöd står för cirka 5 procent av dödsfallen bland 

nyfödda i länet och 6 procent i riket som helhet. Under perioden 2007–2011 dog 
14 barn i plötslig spädbarnsdöd i Stockholms län. 

 
Diagram 10.3. Avlidna 0-åringar i Stockholms län åren 2007–2011 
Antal 

 
Källa: Socialstyrelsen, Dödsorsaksregistret 
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Bland barn som fyllt ett år är skador och förgiftningar den vanligaste dödsor-
saken i länet med en fjärdedel av alla dödsfall. För ungdomar mellan 18 och 21 

år är skador och förgiftningar än vanligare och utgör 70 procent av dödsfallen i 

åldersgruppen. Den näst vanligaste dödsorsaken bland barn 1–17 år är tumörer 
vilket omfattar en femtedel av alla dödsfall.  

För barn som omkommer på grund av skador hör trafikolyckor och själv-

mord till de vanligaste orsakerna. De senaste åren har i genomsnitt mellan 20 
och 30 barn under 18 år och i snitt 55 ungdomar mellan 18 och 21 år tagit sitt liv 

per år i riket totalt. Av dessa barn och ungdomar var omkring 15 per år boende 

i Stockholms län. Bland barn och ungdomar är det fler pojkar än flickor som tar 
sitt liv. 

 
Diagram 10.4. Avlidna 1–17-åringar i Stockholms län åren 2007–2011.  
Antal 

 
Källa: Socialstyrelsen, Dödsorsaksregistret 
 
 
 
Diagram 10.5. Avlidna 18–21-åringar i Stockholms län åren 2007–2011. 
Antal 

 
Källa: Socialstyrelsen, Dödsorsaksregistret 
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10.3. Standardiserade dödlighetstal 

För pojkar och flickor i åldrarna 0–17 år har standardiserade dödstal eller 
SMR-tal (Standard Mortality Rate) beräknats. 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 ett, ska tolkas som att dödligheten bland barn i länet är högre än i 

riket, och om kvoten är under ett innebär det att dödligheten är lägre i länet än i 

riket. Då SMR-talet för både pojkar och flickor är under ett innebär det att död-
ligheten bland barn i länet är lägre än för motsvarande grupp i riket.  

 
Diagram 10.6. SMR-tal för pojkar och flickor Stockholms län, ett genomsnitt av åren 2003-2012 

 
Källa: SCB, Befolkningsregistret 
Skillnaden mellan dödligheten i riket och dödligheten i Stockholms län är signifikant på 99-% nivån. 
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Bilaga 1. Begreppsförklaringar 

Antalet 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 

SCB:s befolkningsregister, som bygger på uppgifter från folkbokföringen, är 

här vår källa för beskrivning av familjesammansättning och separationer.  

 
Sambor 

Möjligheterna att identifiera familjer utifrån folkbokföringens uppgifter be-

gränsas av att sambor inte registreras. I dag föds hälften av alla barn till ej gifta 
föräldrar men mer än 90 procent av de nyfödda har föräldrar som bor tillsam-

mans i slutet av födelseåret antingen som gifta eller som sambor.  

Genom att uppgifter om biologiska föräldrar på senare år gjorts tillgängliga 
för statistikframställningen har det blivit möjligt att identifiera sambofamiljer 

med gemensamma barn. I SCB:s befolkningsregister fanns tidigare uppgifter 

om båda biologiska föräldrar endast för personer som vid födseln hade gifta 
föräldrar. Barn som föddes av ej gifta personer hade endast samhörighetsbe-

teckning med mamman. I folkbokföringen har föräldraskap alltid registrerats. 

Införandet av uppgifter om båda föräldrarna betyder att man registervägen 
kan avgöra om barn bor tillsammans med sina föräldrar eller ej. Föräldrar kan 

naturligtvis vara skrivna på samma fastighet men bo i olika lägenheter inom 

fastigheten, men detta förekommer troligen sällen.  
 

Ensamstående och sammanboende föräldrar 

Att ett barn bor tillsammans med endast mamman eller endast pappan bety-
der emellertid inte nödvändigtvis att barnet bor tillsammans med en ensamstå-

ende förälder, utan endast att t.ex. mamman inte lever tillsammans med barnets 

far. Mamman eller pappan kan vara gift med någon annan än barnets biolo-
giska förälder och då finns det information om detta genom samhörighetsbe-
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teckningen mellan äkta makar. Detta innebär att vi kan få den faktiska familjesi-
tuationen för samtliga gifta familjer. 

Om mamman eller pappan är sambo med någon annan än barnets biologiska 

förälder finns information om detta i de fall paret har gemensamma barn. Ett 
antal sambofamiljer kan således identifieras, nämligen familjer som har gemen-

samma barn. I familjer utan gemensamma barn, men där någon av de vuxna 

har barn från tidigare förhållanden, blir familjen felaktigt noterad som en en-
samförälderfamilj. I intervjuundersökningar och enkäter har man inte samma 

problem. Där tar man reda på familjens sammansättning 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-

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 flyttningar 

De uppgifter om flyttningar som redovisas avser hemmaboende barn, föru-

tom i avsnittet om flytten hemifrån. Barn som inte registrerats som hemmabo-
ende i SCB:s register över totalbefolkningen ingår således inte. Antalet i grup-

pen som flyttat in och ut ur länet skiljer i antal i förhållande till de som redovi-

sas i den officiella statistiken. Det är speciellt i åldergruppen 18–21 år som anta-
let in- och utflyttade skiljer sig åt. I denna åldersgrupp är de flesta flyttar an-

tingen flyttar hemifrån eller flyttar mellan två bostäder utanför föräldrahem-

met. Även antalet barn i åldersgruppen 0–5 år som emigrerar skiljer sig mar-
kant. 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 flyttningar, föru-

tom barn som flyttat utomlands. Här har familjetyp vid årets början använts. 
Det är den senaste flytten barnet gjort under året som avses. 

I avsnittet om flytten hemifrån ingår de ungdomar som var folkbokförda i 

Sverige både i slutet av 2011 och i slutet av 2012. När det gäller andelen ung-
domar som flyttar hemifrån används uppgift om län respektive kommun vid 

15-års ålder för att inflyttade ungdomar inte ska påverka. Detta har stor bety-

delse framförallt för kommuner som Solna, dit många unga flyttar, och som 
Ekerö, där de flesta som flyttar hemifrån lämnar kommunen och inflyttningen 

av unga från andra kommuner är låg.  
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Bo där man är folkbokförd 

Vid framställning av befolkningsstatistik utifrån befolkningsregistren har vi 

utgått från att folkbokföringen speglar det verkliga boendet. Så är det i de allra 

flesta fall. Men det kan naturligtvis förekomma fel. Bokföringsförhållandena 
speglar inte alltid det verkliga boendet vilket framför allt är ett problem när 

boende bland ungdomar i åldern 18–21 år studeras. Jämförelser mellan urvals-

undersökningar och registeruppgifter om ungdomars flytt hemifrån visar att 
det är vanligt att flyttningar inte anmäls. Enligt Ungdomsstyrelsens ungdoms-

enkät 2009 har hälften av 20-åringarna flyttat hemifrån medan hälften är folk-

bokförda utanför föräldrahemmet först vid 21 års ålder. 
En brist i befolkningsregistren är också avsaknaden av uppgifter om s.k. väx-

elvis boende. Även om ett barn med separerade föräldrar bor lika mycket hos 

mamma som hos pappa är barnet ändå skrivet hos endast en av föräldrarna. 
 

Utbildningsbegrepp 

Definition av yrkes- och studieinriktade program: 

Till studieinriktade utbildningar räknas program eller utbildning anknuten till 

följande program: estetisk (ES), International Baccalaureate (IB), naturvetenskap 

(NV), samhällsvetenskap (SP), teknik (TE) samt Waldorf (W). 

Avgörande för indelningen har varit om formellt krav ställs på 15 veckors ar-

betsplatsförlagd utbildning (APU) eller ej. 

 

Till yrkesinriktade utbildningar räknas program eller utbildning anknuten till 

följande program: barn- och fritid (BF), bygg (BP), el (EC), energi (EN), fordon 

(FP), handels- och administration (HP), hantverk (HV), hotell- och restaurang 

(HR), industri (IP), livsmedel (LP), medie (MP), naturbruk (NP) samt omvård-

nad (OP). Samtliga dessa utbildningar har nationellt program krav på 15 veck-

ors arbetsplatsförlagd utbildning (APU). 

 

Specialutformade program. Dessa har ofta en kärna som anknyter till ett nat-

ionellt program. Då innehållet är känt redovisas utbildningen på respektive 

inriktning (studie- eller yrkesinriktning). 
 

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-
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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 
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 SDO varierar andelen med låg respektive hög köpkraft. Om den 
disponibla inkomsten i varje kommun och SDO fördelade sig på samma sätt 

som i länet som helhet skulle andelen med låg respektive hög köpkraft vara 20 

procent i alla områden. 
 

Tabell B. Inkomstgränser för köpkraftskvintiler, barn i Stockholms län 0–17 år 2011 

Kvintil Lägsta inkomstnivå Högsta inkomstnivå Antal barn 

Låg köpkraft 0 128 889 90 016 
Medellåg 128 890 185 875 90 009 
Medel 185 876 238 373 90 011 
Medelhög 238 374 311 693 90 012 
Hög 311 694 

 
90 009 

   
450 057 

Källa: SCB, Inkomst och taxeringsregistret (IoT)  
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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. Befolkningsregistren kan inte ge en fullstän-

dig bild av hela befolkningens familjetillhörighet men för barnfamiljer blir bil-
den tämligen tydlig. 

 

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 1997–2011. 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. Undersök-

ningen innehåller en basuppsättning frågor som återkommer varje år. Därutö-

ver finns ett antal fördjupningsområden som inkluderas enligt ett rullande 
schema och där varje område återkommer vart åttonde år och då för en tvåårs-

period. De som intervjuas är ett urval ur befolkningen, 16 år och äldre. Vanligt-

vis redovisas resultaten för dubbelårgångar för att erhålla säkrare skattningar. 
Det ursprungliga urvalet omdefinieras till att gälla en barnpopulation. De barn 

som ingår barnstatistiken är de som ingår i urvalspersonernas familjer enligt 
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vad urvalspersonen själv rapporterar. Observationerna kan sålunda komma 
från intervjuer antingen med mamman eller med pappan. 

 

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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