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Förord 

Enligt uppdrag från Region Stockholm ansvarar Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 
för de demografiska prognoser som behövs för planeringen av de olika verksamheterna 
inom regionen och att svara på förfrågningar om befolkningsutvecklingen. Sedan länge 
producerar man därför ett antal olika demografiska rapporter som ofta efterfrågas. De 
olika förvaltningarna och bolagen bidrar löpande med frågor vilka ligger till grund för 
de olika rapporterna och analyserna av de demografiska komponenterna – fruktsamhet 
och mortalitet, migration (flyttningar och flyttare), in- och utvandring, utländsk bak-
grund, barn och unga, mödrar och hushåll. Resultaten behövs för planeringen av bud-
getar och brukarnära verksamheter som sjukvård och kollektivtrafik.  

Hanna Wiik 
Förvaltningschef 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 
Region Stockholm 
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Inledning 

Följande rapport beskriver barn och deras levnadsförhållanden i Stockholms län åren 
2017/2018. Syftet är att belysa skillnader både gentemot riket och inom länet. 

I första kapitlet beskrivs barnen efter ålder och ursprung. I nästföljande kapitel besk-
rivs barnfamiljerna bland annat utifrån olika familjetyper. I det tredje kapitlet skildras 
hur vanligt det är att barn upplever en separation mellan föräldrarna. Därpå följer ett 
kapitel om ekonomin i barnfamiljerna. I det femte kapitlet skildras utvecklingen av in- 
och utflyttning bland barn i länet. Ett avsnitt i detta kapitel handlar om ensamkom-
mande flyktingbarn och ett annat om adoptivbarn. Till sist analyseras dödligheten 
bland barn bland annat utifrån utvecklingen av spädbarnsdödlighet och dödsfall upp-
delade efter dödsorsaker. 

Jämförelser görs mellan Stockholms län och riket, mellan olika kommuner i länet och 
mellan de 14 stadsdelsnämndernas (SDN) stadsdelsområden (SDO) i Stockholms stad. 
Stadsdelsområdena aggregeras utifrån Region Stockholms heltäckande basområden 
och kan skilja sig något från aggregat som baseras på NYKO, men skillnaderna är för-
sumbara. 

Huvudsakligen har uppgifterna hämtats från två av SCB:s totalräknade register: Barn-
registret och Registret över Totalbefolkningen (RTB). Uppgifter har även hämtats från 
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC), från databasen STATIV, från 
Migrationsverkets statistik om ensamkommande barn, och från Socialstyrelsens döds-
orsaksstatistik, som omfattar barn 0-19 år. Från samtliga statistikkällor har de senaste 
uppgifterna hämtats vilket i de flesta fall innebär uppgifter gällande år 2018. När det 
gäller uppgifter om ekonomin i barnfamiljerna och statistik om dödsorsaker är 2017 det 
senaste tillgängliga året och statistik från ULF/SILC avser 2016–2017. 

Rapporten utarbetades under sommaren 2019 av Statistiska Centralbyrån (SCB) på 
uppdrag av Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (TRF). Vid SCB har Karin Lund-
ström och Anna Nyman arbetat med rapporten. Ulla Moberg har varit kontaktperson 
och projektledare vid TRF. 
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Sammanfattning 

• År 2018 bodde cirka 514 000 av landets nära 2,2 miljoner barn i Stockholms 
län. 87 procent av barnen är födda i länet, 3 procent är födda i ett annat län och 
10 procent är utrikes födda. Av kommunerna i Stockholms län har Södertälje 
högst andel barn födda utomlands, 17 procent. Nykvarn är den kommun i länet 
som har lägst andel utrikes födda barn, 5 procent. 

• År 2018 levde tre fjärdedelar, eller 75 procent, av barnen i Stockholms län med 
båda sina föräldrar. Andelen barn som lever med båda föräldrarna ökade något 
i början av 2000-talet, men har varit oförändrad sedan år 2014. Högst andel 
barn som bor med båda föräldrarna finns i Danderyd, 83 procent, medan ande-
len i Sundbyberg är lägst, 70 procent.  

• År 2018 var drygt 15 000 barn i länet med om en separation. Det motsvarar 3,8 
procent av de barn som i början av året hade sammanboende föräldrar. Andelen 
föräldrar som separerar varierar mellan olika kommuner i länet. Separations-
frekvensen var lägst i Vaxholm och Danderyd och högst i Sigtuna och Sundby-
berg.  

• År 2017 levde 15 procent av länets barn i familjer med mindre än 60 procent av 
medianinkomsten. Andelen var 5 procent i Danderyd och Täby medan den i Sö-
dertälje och Botkyrka var 29 respektive 27 procent. I Danderyd var medianin-
komsten per konsumtionsenhet 428 000 kronor medan den i Södertälje och 
Botkyrka var knappt 200 000 kronor.  

• År 2018 hade Stockholms län ett negativt flyttnetto av barn gentemot övriga län. 
Genom invandring från utlandet var dock det totala flyttnettot av barn positivt. 
Flyttnettot skiljer sig åt mellan olika kommuner, men det ser också olika ut för 
åldersgrupperna inom samma kommun. Exempelvis var Stockholms stad den 
kommun i länet som hade störst negativt flyttnetto för åldersgruppen 0–5 år 
samtidigt som staden hade det högsta positiva flyttnettot för åldersgruppen 6–
17 år.   

• De vanligaste dödsorsakerna bland barn under 5 år är medfödda missbildningar 
och de sjukdomar som följer efter födseln. Det är mycket få dödsfall i åldrarna 
5–14 år, men bland de som avlider är tumörer den vanligaste dödsorsaken. För 
unga 15–19 år är skador och förgiftningar den vanligaste orsaken till dödsfall.  
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1. Barnen i befolkningen 

Antal barn i Stockholms län 
Antalet barn i Stockholms län har ökat sedan mitten av 1980-talet. År 2018 bodde cirka 
514 000 av landets nära 2,2 miljoner barn i Stockholms län. Även andelen av Sveriges 
barn som bor i Stockholms län har ökat. På 1970- och 1980-talen bodde omkring 18 
procent av rikets barn i Stockholms län. Denna andel ökade sedan och var i början av 
2010-talet 24 procent. Andelen har legat stabilt på denna nivå under de senaste åren.  

Figur 1.1. Antal barn i Stockholms län samt andel av Sveriges barn som bor i Stock-
holms län, år 1970–2018 

 

Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 

Barn i olika åldrar 
Antalet barn yngre än ett år i Stockholms län ökade från cirka 22 000 år 2000 till när-
mare 30 000 år 2010. Antalet har därefter förändrats relativt lite från år till år. År 2018 
var antalet nära 29 000. Antalet 1-åringar har ökat på motsvarande sätt, från nära 
21 000 år 2000 till 30 000 år 2011. År 2018 var antalet drygt 29 000. Antalet barn i ål-
dern 2–5 år, då de flesta går i förskola, var 85 000 år 2000 och sedan något lägre de 
följande åren. Efter det har antalet ökat och var nära 120 000 år 2018. Ökningen av 
barn i yngre åldrar jämfört med år 2000 hänger samman med hur antalet födda barn 
steg från de låga nivåerna på slutet av 1990-talet till betydligt högre nivåer under 2000-
talet. 

Barn från 6 års ålder omfattas av förskoleklass och sedan grund- och gymnasieskolan. 
År 2018 var nära 119 000 6-9-åringar, nära 87 000 barn i åldern 10–12 år och 81 000 
barn i åldern 13–15 år bosatta i Stockholms län. Antalet barn i åldern 16–17 år var 
50 000.  
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Figur 1.2. Antal barn i olika åldrar i Stockholms län, år 2000–2018 

  

Observera att diagrammen har olika skala. 
Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 

Barnens födelselän och födelseland 
De flesta barn som bor i Stockholms län är också födda i länet. Det gäller 87 procent av 
barnen. Drygt 3 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. 10 procent av barnen i länet är födda utomlands. 
Andelen utrikes födda barn är något lägre i länet än i riket som helhet, där 11 procent är 
utrikes födda. Andelen barn som är födda utomlands har ökat under de senaste åren, 
både i riket och i Stockholms län.  

Andelen utrikes födda barn varierar mellan kommunerna i Stockholms län. Störst an-
del utrikes födda barn finns i Södertälje, Sigtuna och Botkyrka, där 17, 16 respektive 13 
procent av barnen är födda utomlands. Lägst andel utrikes födda barn har Nykvarn, 5 
procent, följt av Vaxholm, Vallentuna och Värmdö med 6 procent.  

Det vanligaste födelselandet bland utrikes födda barn är Syrien, där nära 5 400 av bar-
nen i länet är födda. Därefter kommer Irak, Polen, Kina och Indien, med mellan 2 000 
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och 2 700 barn födda i respektive land. Det skiljer sig dock åt mellan länets kommuner 
vilket födelseland som är vanligast, exempelvis är Storbritannien vanligaste födelseland 
för utrikes födda barn i Danderyd, Lidingö och Vaxholm. Bland utrikes födda barn i 
Sigtuna är Pakistan vanligaste födelseland. 

Tabell 1.1. Utrikes födda barn 0–17 år, Stockholms läns kommuner, år 2018. Andel 
utrikes födda samt de två vanligaste födelseländerna bland utrikes födda barn. 

Kommun 
Andel utrikes 

födda 
 Vanligaste 

födelseland 
Näst vanligaste 
födelseland 

Botkyrka  13  Syrien Polen 

Danderyd 10  Storbritannien USA 

Ekerö 7  Syrien Polen 

Haninge 10  Polen Syrien 

Huddinge 10  Syrien Irak 

Järfälla 11  Syrien Irak 

Lidingö 9  Storbritannien Syrien 

Nacka 7  Syrien Kina 

Norrtälje 9  Syrien Afghanistan 

Nykvarn 5  Syrien Irak 

Nynäshamn 11  Polen Syrien 

Salem 8  Syrien Polen/Irak 

Sigtuna 16  Pakistan Syrien 

Sollentuna 10  Syrien Kina 

Solna 11  Indien Kina 

Stockholm 10  Syrien Indien 

Sundbyberg 12  Syrien Indien 

Södertälje 17  Syrien Irak 

Tyresö 7  Syrien Afghanistan 

Täby 8  Kina Storbritannien 

Upplands Väsby 12  Syrien Polen/Iran 

Upplands-Bro 11  Syrien Pakistan 

Vallentuna 6  Syrien Storbritannien 

Vaxholm 6  Storbritannien USA 

Värmdö 6  Syrien Afghanistan 

Österåker 8  Syrien Polen 

Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 
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Mammans och pappans ålder vid barnafödandet 
När det gäller utvecklingen av ålder vid första barnets födelse skedde det från slutet av 
1960-talet fram till och med mitten av 2000-talet en förskjutning av barnafödandet 
uppåt i åldrarna. Sedan 2004 har medelåldern vid första barnets födelse för kvinnor i 
riket legat stabilt kring 29 år, men under de senaste åren har kvinnors medelålder vid 
första barnets födelse återigen ökat något.  

Förstagångsföräldrarna i länet är i genomsnitt äldre än i riket som helhet. År 2018 var 
den genomsnittliga förstagångsmamman i Stockholms län 30,9 år och den genomsnitt-
liga förstagångspappan 33,1 år. Detta kan jämföras med medelåldern i riket som var 
29,4 år för kvinnor och 31,7 för män.  

Genomsnittsåldern bland förstagångsföräldrarna varierar mellan länets kommuner. De 
yngsta mammorna fanns år 2018 i Nynäshamn, där medelåldern vid första barnets fö-
delse var 28 år. De yngsta papporna fanns i Nykvarn, där medelåldern vid första bar-
nets födelse var 29,8 år. De äldsta förstagångspapporna fanns i Danderyd där medelål-
dern vid första barnets födelse var 33,9 år för män, och de äldsta 
förstagångsmammorna fanns i Lidingö där medelålder vid första barnets födelse för 
kvinnor var 32 år.  

Tabell 1.2. Kommuner i Stockholms län med äldst respektive yngst förstagångsför-
äldrar. Genomsnittsålder vid första barnets födelse, år 2018  

Yngst mammor  Äldst mammor  Yngst pappor  Äldst pappor 

Kommun Ålder  Kommun Ålder  Kommun Ålder  Kommun Ålder 

Nynäshamn 28,0  Lidingö 32,0  Nykvarn 29,8  Danderyd 33,9 

Salem 28,1  Danderyd 31,8  Norrtälje 30,8  Lidingö 33,7 

Norrtälje 28,5  Stockholm 31,7  Nynäshamn 30,9  Stockholm 33,7 

Nykvarn 28,7  Solna 31,6  Salem 31,1  Nacka 33,5 

Botkyrka 28,8  Nacka 31,3  Haninge 31,2  Sundbyberg 33,5 

Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 
Siffror för samtliga kommuner finns i tabellbilagan, tabell 1 
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Barn vars föräldrar avlidit 
Varje år är det ett antal barn i Stockholms län som förlorar någon av sina biologiska 
föräldrar genom dödsfall. Räknar man alla som varit med om att mista en förälder nå-
gon 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.  

I Stockholms län är det ungefär 1 300 barn i åldrarna 0–17 år som under sin barndom 
förlorat sin mamma och 2 800 barn som förlorat sin pappa. Att det är fler som förlorat 
sin pappa än sin mamma beror delvis på att det är vanligare att barn har en äldre pappa 
än att de har en äldre mamma. Det i sin tur beror till viss del på att män har möjlighet 
att få barn i äldre åldrar, medan kvinnor har en biologisk gräns när det gäller att få 
barn. Att fler barn förlorat sin pappa än sin mamma beror även på att män har högre 
dödlighet än kvinnor i alla åldrar.  

Tabell 1.3. Barn i Stockholms län som under sin barndom upplevt sin mammas eller 
pappas död efter barnets och föräldrarnas ålder vid dödstillfället, år 2018. Antal 

Barnets ålder vid 
mammans död 

Mammans ålder vid sin död 

–29 30–
34 

35–
39 

40–
44 

45–
49 

50–
54 

55–  Summa 

0–5 år 81 110 135 108 30 2 0  466 

6–9 år 21 36 91 115 77 19 2  361 

10–12 år 3 16 34 85 88 53 4  283 

13–17 år 0 3 8 48 84 48 23  214 

0–17 år 105 165 268 356 279 122 29  1 324 
 
Barnets ålder vid 
pappans död 

Pappans ålder vid sin död 

–29 30–
34 

35–
39 

40–
44 

45–
49 

50–
54 

55–  Summa 

0–5 år 134 184 239 224 166 96 90  1 133 

6–9 år 19 56 127 218 181 107 106  814 

10–12 år 1 14 37 91 109 80 117  449 

13–17 år 0 2 10 40 79 100 172  403 

0–17 år 154 256 413 573 535 383 485  2 799 

Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 
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2. Barnens familjer 

År 2018 fanns det närmare 1,2 miljoner barnfamiljer i Sverige med sammanlagt drygt 
2,1 miljoner barn under 18 år. En fjärdedel av barnfamiljerna, 291 000, bor i Stock-
holms län. I dessa familjer bor 513 000 barn i åldrarna 0–17 år. 

Familjetyp och sammanboendeform 
De flesta barn lever med båda sina föräldrar. Både i Stockholms län och i riket som hel-
het var andelen 75 procent år 2018. Andelen barn som bor med båda sina föräldrar har 
tidigare under 2000-talet ökat något, men har sedan år 2014 varit oförändrad, både i 
Stockholms län och i riket.  

Figur 2.1. Familjetyp för barn 0–17 år i Stockholms län, år 2018. Andel 

 

Källa: SCB, Barn- och familjestatistik 

 

Ensamstående 
far 4 %
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Bor med annan person 
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mor 15 %
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Båda föräldrarna 75 %

Statistiken om barns familjeförhållanden bygger på uppgifter från folkbokföringen. 
Efter införandet av folkbokföring på lägenhet har kvaliteten på statistiken förbätt-
rats vad gäller andelen barn som bor med en ensamstående förälder respektive en 
förälder och en styvförälder. Barn som bor växelvis lika mycket hos vardera föräl-
dern kan dock inte identifieras i registerstatistiken och dessa barn redovisas som bo-
ende hos den förälder de är folkbokförd med. I avsnittet Växelvis boende längre 
fram i detta kapitel beskrivs boendet för barn som inte bor med båda sina föräldrar 
utifrån urvalsundersökningen Undersökningarna av levnadsförhållanden 
(ULF/SILC). 
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Av 1-åringarna i Stockholms län bor 86 procent med båda sina föräldrar. Andelen är 
därefter lägre för varje ålder, allt eftersom fler barn är med om att föräldrarna separe-
rar. Av 17-åringarna bor 59 procent med båda sina föräldrar. Andelen som bor med 
båda sina föräldrar har ökat något för barn i tonåren. År 2014 bodde 56 procent av 17-
åringarna i Stockholms län med båda sina föräldrar. 

Av 1-åringarna som inte bor med båda sina föräldrar bor åtta av tio med en ensamstå-
ende mamma. Ju äldre barnen är desto vanligare är det att bo med en ensamstående 
pappa eller med en förälder och en styvförälder. Av 17-åringarna som inte bor med 
båda föräldrar bor drygt hälften med en ensamstående mamma, knappt var femte med 
en ensamstående pappa och drygt var fjärde med en styvförälder.  

Figur2.2. Familjetyp för barn 1–17 år i Stockholms län, efter ålder, år 2018. Andel 

 

Andelen som bor med båda sina föräldrar underskattas för yngre barn i registerstatistiken, 
särskilt för 0-åringar. Dessa redovisas därför inte i diagrammet. 
Källa: SCB, Barn- och familjestatistik 

Tabell 2.1. Familjetyp för barn 1–17 år i Stockholms län, efter ålder, år 2018. Andel 

 1 år 2-5 år 6-17 år 

Båda föräldrarna 86 83 69 

Mor och styvförälder 1 2 6 

Far och styvförälder 0 0 2 

Ensamstående mor 11 12 17 

Ensamstående far 2 3 5 

Annan person än föräldrar 0 0 0 

Summa 100 100 100 

Antal 29 200 119 600 335 400 

Andelen som bor med båda sina föräldrar underskattas för yngre barn i registerstatistiken, 
särskilt för 0-åringar. Dessa redovisas därför inte i tabellen. 
Källa: SCB, Barn- och familjestatistik 
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Andelen barn som bor med båda sina föräldrar varierar mellan kommunerna i Stock-
holms län. I Danderyd bor 83 procent av barnen med båda sina föräldrar medan 70 
procent av barnen i Sundbyberg gör det. Att andelen barn som bor med båda sina för-
äldrar varierar mellan kommunerna beror dels på att separationsfrekvensen skiljer sig 
åt, men också på att bostadsbeståndet ser olika ut i olika kommuner. Vid en separation 
är det vanligt att barn flyttar från villa till lägenhet. Detta bidrar till att kommuner med 
en större andel småhus ofta har en högre andel barn som bor med båda föräldrar jäm-
fört med kommuner där det finns många mindre lägenheter. 

Tabell 2.2. Familjetyp för barn 0–17 år i riket, Stockholms län samt Stockholms 
läns kommuner, år 2018. Andel 

 

Båda 
föräld-
rarna 

Mor och 
styv- 
förälder 

Far och 
styv- 
förälder 

Ensam-
stående 
mor 

Ensam-
stående 
far 

Annan 
person än 
föräldrar Summa 

Riket 75 5 1 14 4 1 100 

Stockholms län 75 4 1 15 4 0 100 

Botkyrka 72 5 1 18 4 0 100 

Danderyd 83 2 1 9 4 0 100 

Ekerö 80 4 1 10 5 0 100 

Haninge 72 6 1 16 4 0 100 

Huddinge 77 4 1 14 4 0 100 

Järfälla 74 5 1 15 4 0 100 

Lidingö 80 3 1 12 4 0 100 

Nacka 79 4 1 12 4 0 100 

Norrtälje 71 7 2 15 5 1 100 

Nykvarn 76 5 2 12 4 1 100 

Nynäshamn 71 7 2 14 5 1 100 

Salem 76 5 2 14 4 0 100 

Sigtuna 72 6 1 16 4 0 100 

Sollentuna 78 3 1 13 4 0 100 

Solna 76 3 1 15 5 0 100 

Stockholm 72 4 1 18 4 0 100 

Sundbyberg 70 5 1 19 5 0 100 

Södertälje 75 5 1 16 3 0 100 

Tyresö 73 5 2 14 5 0 100 

Täby 82 3 1 10 4 0 100 

Upplands Väsby 73 5 1 16 4 0 100 

Upplands-Bro 73 6 1 15 5 0 100 

Vallentuna 78 5 2 11 5 0 100 

Vaxholm 81 3 1 10 5 0 100 

Värmdö 77 4 1 12 5 0 100 

Österåker 79 5 2 11 4 0 100 

Källa: SCB, Barn- och familjestatistik 
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Växelvis boende 
För barn med separerade föräldrar har det blivit allt vanligare att bo växelvis lika 
mycket hos vardera föräldern. Detta kan inte fångas upp i den registerbaserade statisti-
ken som visar med vilken eller vilka vuxna barn är folkbokförda. För att kunna beskriva 
hur barnen delar sin tid mellan föräldrarna krävs undersökningar där föräldrar eller 
barn själva berättar om barnets boende. Detta görs exempelvis i SCB:s Undersökning-
arna av levnadsförhållanden (ULF/SILC), men denna statistik kan endast redovisas på 
riksnivå. Av alla barn 0–18 år, som inte bor med båda sina biologiska föräldrar, bor 28 
procent växelvis, 14 procent större delen av tiden hos en förälder och 58 procent hela 
tiden hos en av sina föräldrar enligt ULF/SILC 2016–2017. Undersökningen visar att 
växelvis boende är vanligare i åldrarna 6–12 år än 13–18 år, medan andelen för barn 0–
5 år inte skiljer sig signifikant från de andra åldersgrupperna. En tidigare studie1, där 
växelvis boende studerats efter olika socioekonomiska faktorer, har visat att växelvis 
boende är vanligare om föräldrarna är födda i Sverige, har hög utbildningsnivå och 
höga inkomster.  

Syskon 
De flesta barn, 80 procent, bor tillsammans med åtminstone ett syskon. Hälften av bar-
nen i Stockholms län har ett syskon, 22 procent har två syskon och 8 procent har tre el-
ler fler syskon. I genomsnitt har de 1,24 syskon. Det är något färre än i riket som helhet 
där barn har 1,33 syskon i snitt. Som syskon räknas här helsyskon, halvsyskon och styv-
syskon i åldrarna 0–21 år som barnen bor tillsammans med. Barnen kan också ha äldre 
syskon och syskon som de inte bor med. 

Hur vanligt det är att bo med syskon varierar med barnets ålder. Bland de allra yngsta 
barnen, 0- och 1-åringar, är mer än 40 procent det enda barnet i familjen. Många av 
dem kommer senare att få yngre syskon. Andelen utan syskon är betydligt lägre för 2- 
och 3-åringar, 31 respektive 22 procent, vilket speglar att det är vanligt med 2–3 års 
mellanrum mellan första och andra barnet. Därefter är andelen som inte bor med sys-
kon lägre för varje ålder till och med 8–10 års ålder, där andelen är som lägst. I dessa 
åldrar bor 12 procent inte med något syskon. I tonåren ökar sedan andelen som inte bor 
med syskon, främst på grund av att det då blir vanligare att ha äldre syskon som har 
flyttat hemifrån.  

I de åldrar där störst andel bor med syskon har de flesta fått sina yngre syskon och de 
äldre syskonen bor oftast fortfarande kvar hemma. Denna ålder kan därmed ge en bild 
av hur många syskon barn växer upp med. Av barnen 8–10 år i Stockholms län bodde 
51 procent med ett syskon, 27 procent med två syskon och 10 procent med tre eller fler 
syskon år 2018.  

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

rapporter 2014:1 
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Figur2.3. Antal syskon för barn 0-17 år i Stockholms län, år 2018. Andel 

 
Avser hemmaboende syskon i åldrarna 0–21 år. 
Källa: SCB, Barn- och familjestatistik 
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ligt med två syskon och förhållandevis ovanligt att inte bo med några syskon alls. Ande-
len barn med ett respektive tre eller fler syskon i Danderyd är nära andelen i 
Stockholms län. Upplands-Bro, Södertälje, Botkyrka och Sigtuna hör också till de kom-
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är den enda kommunen i Stockholms län där barn i genomsnitt har färre än ett syskon. 
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fler syskon. Även i Sundbyberg och i Stockholms stad är det förhållandevis många barn 
som inte bor med några syskon. Värmdö och Täby är exempel på kommuner där det ge-
nomsnittliga antalet syskon är lägre än i länet som helhet, men där också andelen utan 
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Tabell 2.3. Kommuner i Stockholms län där barn 0–17 år bor med högst respektive 
lägst antal syskon år 2018. Medelantal syskon och procentuell fördelning av antal 
syskon 

Högst antal  
syskon 

Medelantal 
syskon 

Andel barn med 

0 syskon 1 syskon 2 syskon 3 eller fler syskon Summa 

Danderyd 1,41 11 47 33 8 100 

Upplands-Bro 1,40 17 47 23 13 100 

Södertälje 1,37 18 43 27 12 100 

Botkyrka 1,37 17 45 26 12 100 

Sigtuna 1,36 18 46 23 13 100 

 

Lägst antal  
syskon 

Medelantal 
syskon 

Andel barn med 

0 syskon 1 syskon 2 syskon 3 eller fler syskon Summa 

Solna 0,98 29 51 16 4 100 

Sundbyberg 1,10 25 50 19 6 100 

Stockholm 1,18 23 49 20 8 100 

Upplands Väsby 1,21 21 50 21 9 100 

Värmdö 1,22 16 54 23 6 100 

Täby 1,22 14 56 25 5 100 

Avser hemmaboende syskon i åldrarna 0–21 år. Siffror för samtliga kommuner finns i tabell-
bilagan, tabell 2. 
Källa: SCB, Barn- och familjestatistik 

De barn som bor med syskon kan ha helsyskon, halvsyskon eller styvsyskon. Det vanlig-
aste är att barnen endast bor med helsyskon. Det gäller 87 procent av barnen i Stock-
holms län som bor med minst ett syskon. 7 procent av barnen bor med endast halvsys-
kon och 4 procent med både hel- och halvsyskon. Ett par procent av barnen bor med 
styvsyskon. Fördelningen efter olika typer av syskon i Stockholms län är ungefär den-
samma som i riket som helhet. 

Tabell 2.4. Typ av syskon för barn 0–17 år med minst ett syskon i Stockholms län 
och i riket, år 2018. Andel 

 Stockholms län Riket 

Endast helsyskon 87 85 

Endast halvsyskon 7 7 

Både hel- och halvsyskon 4 5 

Endast styvsyskon 1 1 

Styvsyskon och hel- eller halvsyskon 1 1 

Summa 100 100 

Avser hemmaboende syskon i åldrarna 0–21 år. 
Källa: SCB, Barn- och familjestatistik 
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3. Föräldraseparationer 

År 2018 var drygt 15 000 barn i åldrarna 0–17 år, boende i Stockholms län, med om att 
deras föräldrar separerade. Det motsvarar 3,8 procent av barnen som bodde med sam-
manboende föräldrar i början av året. Med separation menas här en isärflyttning mel-
lan barnets föräldrar eller mellan andra vuxna som är i föräldrars ställe och som barnen 
bor tillsammans med. Oftast rör det sig om en separation mellan barnets ursprungliga 
föräldrar, det gäller vid tre av fyra separationer, medan en av fyra separationer sker 
mellan en förälder och en styvförälder. Andelen barn som är med om att föräldrarna se-
parerar är ungefär densamma i Stockholms län som i riket som helhet, där andelen var 
3,7 procent år 2018. I både Stockholms län och i riket har andelen barn vars föräldrar 
separerat varit i stort sett oförändrad under de senaste åren2.  

Tabell 3.1. Antal och andel barn 0-17 år som upplevt en separation under åren 
2015–2018 i riket och i Stockholms län 

 Stockholms län Riket 

Antal Andel Antal Andel 

2015 14 593 3,8 59 839 3,7 

2016 14 501 3,7 59 593 3,6 

2017 14 887 3,7 61 793 3,7 

2018 15 234 3,8 64 069 3,7 

Källa: SCB, Barn- och familjestatistik 

Figur 3.1. Andel barn 0–17 år i Stockholms län som upplevt en separation under 
2018 efter barnets ålder. 

 
Källa: SCB, Barn- och familjestatistik 

                                                        
2 Tidigare under 2000-talet har andelen barn som varit med om en separation omväxlande ökat och minskat något. 

Statistiken före 2015 är dock inte jämförbar med statistik för de senaste åren, på grund av att fler barn med styvför-
äldrar numera kan identifieras i registerstatistiken. 
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Andelen barn som är med om en separation varierar något mellan olika åldrar. Andelen 
är lägst för 0-åringarna och högst i åldrarna 3–7 år men skillnaderna är relativt små. 
Åldersmönstret i Stockholms län är liknande det för riket som helhet där andelen är 
lägst för 0-åringar, högst i åldrarna 2–5 år och på ungefär samma nivå i övriga åldrar.  

Det är större variationer i andelen separationer mellan barn i olika familjetyper. Barn 
som bor med en förälder och en styvförälder är oftare med om att föräldrarna separerar 
än barn som bor med båda sina ursprungliga föräldrar. Av barnen som bodde med 
båda sina ursprungliga föräldrar i början av 2018 var 3,1 procent med om en separation 
under året jämfört med 13 procent av barnen som bodde med en förälder och en styv-
förälder. Barn som bor med en styvförälder har i de flesta fall också varit med om en se-
paration tidigare i livet, då deras ursprungliga föräldrar separerade. 

Andelen barn som är med om en separation är högre för barn med en eller två utrikes 
födda föräldrar jämfört med barn med föräldrar födda i Sverige. Barn födda utomlands 
med båda föräldrar födda i Sverige är den grupp där andelen är som lägst, 2,2 procent. 
Denna grupp utgörs till stor del av utrikes adopterade barn. 

Föräldrarnas utbildningsnivå har också betydelse när det gäller separationer. Andelen 
barn som är med om att föräldrarna separerar är ungefär dubbelt så hög för barn med 
en mamma eller en pappa med förgymnasial utbildningsnivå som för de med en föräl-
der med eftergymnasial utbildningsnivå. 

Tabell 3.2. Andel barn 0–17 år i Stockholms län som upplevt en separation under år 
2018 efter familjetyp, födelseland samt efter föräldrarnas utbildningsnivå 

  Stockholms län Riket 

Barnets familjetyp i början av året   

 bor med båda ursprungliga föräldrar 3,1 3,0 

 bor med förälder och styvförälder 13,0 11,4 

Barnets och föräldrarnas födelseland   

Barn födda i Sverige 3,7 3,7 

 med båda föräldrarna födda i Sverige 3,0 3,4 

 med en förälder född i Sverige och en utomlands 5,1 4,4 

 med båda föräldrarna födda utomlands 4,6 4,8 

Barn födda utomlands 4,4 3,8 

 med båda föräldrarna födda i Sverige 2,2 2,6 

 med en eller båda föräldrar födda utomlands 4,7 3,9 

Mammans utbildningsnivå   

 Förgymnasial 6,3 5,9 

 Gymnasial 4,7 4,5 

 Eftergymnasial 3,0 2,8 

Pappans utbildningsnivå   

 Förgymnasial 5,7 5,5 

 Gymnasial 4,4 4,2 

 Eftergymnasial 2,9 2,7 

Föräldrars födelseland och föräldrars utbildningsnivå avser de föräldrar barnet bodde med i 
början av året. 
Källa: SCB, Barn- och familjestatistik 
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Andelen barn som upplever en separation varierar mellan olika kommuner i länet och 
skillnaderna hänger bland annat samman med olika socioekonomiska förhållanden i 
kommunerna. Vaxholm och Danderyd hade lägst andel separationer av Stockholms 
läns kommuner år 2018. I båda dessa kommuner var omkring 2 procent av barnen med 
om att deras föräldrar separerade. I Sigtuna och Sundbyberg, där andelen separationer 
var högst, var omkring 5 procent av barnen med om en separation under 2018. 

Tabell 3.3. Antal och andel barn 0–17 år som upplevt en separation under år 2018 i 
Stockholms läns kommuner 

 Antal Andel 

Botkyrka 819 4,7 

Danderyd 154 2,1 

Ekerö 220 3,4 

Haninge 771 4,7 

Huddinge 773 3,4 

Järfälla 553 3,9 

Lidingö 244 2,6 

Nacka 659 3,1 

Norrtälje 372 4,2 

Nykvarn 72 3,1 

Nynäshamn 201 4,3 

Salem 106 3,0 

Sigtuna 443 5,0 

Sollentuna 408 2,8 

Solna 394 3,6 

Stockholm 5 818 4,0 

Sundbyberg 397 5,3 

Södertälje 633 3,7 

Tyresö 333 3,6 

Täby 381 2,6 

Upplands Väsby 382 4,7 

Upplands-Bro 191 3,5 

Vallentuna 237 3,3 

Vaxholm 51 2,0 

Värmdö 310 3,4 

Österåker 312 3,4 

I tabellbilagan, tabell 3, redovisas andelen separationer även för år 2015. 
Källa: SCB, Barn- och familjestatistik 
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Separation någon gång under barndomen 
Andelen barn som upplevt en separation mellan sina föräldrar någon gång under sin 
barndom uppskattas här genom att studera andelen barn som levt tillsammans med 
båda föräldrarna under tidig barndom, men inte som 17-åringar3. 

Av 17-åringarna i Stockholms län år 2018 hade 30 procent varit med om att deras för-
äldrar separerat någon gång under barndomen. Andelen är densamma i riket. I både 
Stockholms län och i riket har andelen 17-åringar som upplevt en separation minskat 
under de senaste åren. År 2007 och 2009 var andelen i länet som högst, 34 procent. 
Dessförinnan hade andelen stigit och andelen 17-åringar i Stockholms län vars föräld-
rar separerat under barndomen är nu densamma som år 1999.  

Tabell 3.4. 17-åringar vars föräldrar har separerat under barndomen i Stockholms 
län och i riket, år 1999–2018. Antal och andel 

  Stockholms län Riket 

  Antal Andel Antal Andel 

1999 4 654 30 23 573 27 

2003 5 525 32 28 646 29 

2005 6 541 33 33 399 31 

2007 7 592 34 38 027 32 

2009 7 900 34 37 463 32 

2011 7 351 33 34 271 32 

2013 6 391 33 28 979 32 

2015 5 891 32 26 598 31 

2018 6 064 30 26 786 30 

I tabellen ingår hemmaboende 17-åringar födda i Sverige. 
Källa: SCB, Historiska befolkningsregistret och Barn- och familjestatistik 

Andelen som upplevt en separation under uppväxten varierar mellan länets kommuner. 
Av 17-åringarna i länet är det i Nynäshamn som störst andel varit med om en separat-
ion under barndomen, 41 procent. Detta kan jämföras med 22 procent i Ekerö, där an-
delen är lägst. Vaxholm, Danderyd och Täby är ytterligare exempel på kommuner där 
en låg andel av 17-åringarna har föräldrar som separerat. Dessa kommuner är till stor 
del villakommuner och att andelen barn med separerade föräldrar är lägre kan till viss 
del förklaras av att en del barn som bodde i dessa kommuner före separationen har flyt-
tat till en annan kommun. Det är vanligt att flytta från villa till lägenhet i samband med 
en separation och detta gör att bostadsbeståndet i kommunen har betydelse för andelen 
barn vars föräldrar separerat. 

  

                                                        
3 Beräkningen görs genom att beräkna andelen barn som var folkbokförda med båda föräldrar vid 0 eller 1 års ålder 

och hade särlevande föräldrar vid 17 års ålder. Fler barn än så kan ha upplevt en separation under sin barndom. För-
äldrar kan både ha flyttat ihop och separerat åren däremellan. 
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Tabell 3.5. 17-åringar vars föräldrar har separerat under barndomen i Stockholms 
läns kommuner, år 2018. Antal och andel 

 Antal Andel 

Botkyrka 230 28 

Danderyd 110 25 

Ekerö 76 22 

Haninge 239 30 

Huddinge 308 28 

Järfälla 204 28 

Lidingö 135 27 

Nacka 271 26 

Norrtälje 192 33 

Nykvarn 52 40 

Nynäshamn 104 41 

Salem 64 32 

Sigtuna 118 33 

Sollentuna 210 26 

Solna 162 36 

Stockholm 2 240 33 

Sundbyberg 106 36 

Södertälje 201 28 

Tyresö 176 31 

Täby 199 25 

Upplands Väsby 141 33 

Upplands-Bro 80 29 

Vallentuna 119 31 

Vaxholm 32 23 

Värmdö 137 27 

Österåker 158 32 

I tabellen ingår hemmaboende 17-åringar födda i Sverige. I tabellbilagan, tabell 4, redovisas 
fler år. 
Källa: SCB, Historiska befolkningsregistret och Barn- och familjestatistik 

Frånlevande förälders bostadsort 
Avståndet mellan föräldrarnas bostäder är en faktor som har betydelse för hur ofta 
barn med separerade föräldrar kan träffa den förälder de inte bor med. I Stockholms 
län har de flesta barn med separerade föräldrar båda föräldrar boende i länet. 47 pro-
cent av barnen har båda föräldrar i samma kommun, 29 procent har sin frånlevande 
förälder i en annan kommun i länet och 7 procent har en förälder i ett annat län. För 17 
procent av barnen saknas uppgift om barnets andra förälder. Dessa barn kan ha en för-
älder boende utomlands eller så är föräldern okänd. Att uppgift saknas om barnets 
frånlevande förälder gäller framförallt barn med någon förälder född utomlands. 

I Norrtälje, Stockholms stad och Södertälje är andelen barn som har sin frånlevande 
förälder i samma kommun högst, över 50 procent. I Solna och Sundbyberg är andelen 
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lägst och här har omkring 30 procent av barnen båda föräldrar boende i kommunen. 
Dessa är till ytan små kommuner och gränsar till Stockholms stad och närmare 25 pro-
cent har sin andra förälder boende i staden. Generellt sett är det vanligt att den andra 
föräldern bor i Stockholms stad eller en angränsande kommun.  

Kommunens geografiska läge i förhållande till andra kommuner har betydelse även när 
andelen barn med sin andra förälder boende i ett annat län studeras. Andelen är mellan 
4 och 7 procent i många av länets kommuner. I de kommuner där andelen är högst, 
Norrtälje, Nykvarn, Sigtuna, Södertälje och Upplands-Bro, är andelen 11 procent. Alla 
dessa är kommuner som gränsar till Uppsala eller Södermanlands län 

Tabell 3.6. Frånlevande förälders bostadsort för barn i Stockholms län och Stock-
holms läns kommuner, år 2018. Andel av alla barn 0–17 år som lever skilda från en 
av sina föräldrar 

 
Samma 
kommun 

Stockholms 
stad 

Grann-
kommun 

Annan 
kommun 
i länet 

Annat 
län 

Utomlands/ 
Uppgift  
saknas Summa 

Stockholms län 47 9 11 9 7 17 100 

Botkyrka 41 15 14 5 6 20 100 

Danderyd 36 18 15 8 5 18 100 

Ekerö 43 23 4 11 6 13 100 

Haninge 44 15 12 6 7 16 100 

Huddinge 32 23 12 9 7 16 100 

Järfälla 39 19 6 12 7 16 100 

Lidingö 47 19 2 9 4 19 100 

Nacka 45 20 7 10 5 14 100 

Norrtälje 59 6 3 7 11 14 100 

Nykvarn 41 6 24 8 11 10 100 

Nynäshamn 45 12 12 8 9 15 100 

Salem 35 11 21 13 10 11 100 

Sigtuna 42 8 6 10 11 23 100 

Sollentuna 44 14 12 9 5 16 100 

Solna 29 23 11 14 6 17 100 

Stockholm 55 0 12 8 6 20 100 

Sundbyberg 30 24 8 13 6 19 100 

Södertälje 52 7 6 6 11 18 100 

Tyresö 43 19 14 6 6 12 100 

Täby 48 11 15 9 5 12 100 

Upplands Väsby 44 9 14 9 10 15 100 

Upplands-Bro 36 14 9 10 11 19 100 

Vallentuna 43 9 18 10 9 11 100 

Vaxholm 48 14 12 8 5 13 100 

Värmdö 49 14 9 7 7 14 100 

Österåker 48 11 11 11 8 12 100 

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

Barns ekonomiska standard beror till stor del på föräldrarnas inkomster men också på 
olika bidrag och ersättningar. Antalet förvärvsarbetande i familjen har stor påverkan på 
familjens ekonomi, men ekonomin påverkas också av exempelvis hur många som ska 
försörjas. För att få en rättvisande bild av familjeekonomin är det därför viktigt att 
räkna med samtliga familjemedlemmar som bidrar både på inkomst- och utgiftssidan.  

Det finns flera olika mått att mäta de ekonomiska förutsättningarna i en familj med. I 
detta kapitel redovisas disponibel inkomst per konsumtionsenhet, andel barn i familjer 
med mindre än 60 procent, med 60–200 procent och med mer än 200 procent av me-
dianinkomsten, andel barn i familjer med låg, medel respektive hög inkomststandard, 
barn fördelade efter familjens köpkraft samt familjestödets andel av den disponibla in-
komsten. Dessa begrepp beskrivs närmare i bilagan. 

Vissa barn saknar uppgift om de olika ekonomiska mått som ingår i detta kapitel. Det 
gäller barn som bor i hushåll där ingen vuxen varit folkbokförd hela året eller där regi-
strerad inkomst saknas. År 2017 gällde det drygt 3 procent av hemmaboende barn un-
der 18 år, och dessa barn ingår inte i de uppgifter som presenteras i detta kapitel.  

På grund av förändringar i statistiken över barnfamiljers ekonomi går det inte att göra 
jämförelser med åren innan 2014. 

Disponibel inkomst 
Inkomsterna är i genomsnitt högre i familjer i Stockholms län än i riket som helhet. 
Medianen av familjens disponibla inkomst per konsumtionsenhet var 255 000 kronor 
för barn 0–17 år i Stockholms län jämfört med cirka 223 000 kronor för barn i riket år 
2017.  

Inkomsterna har ökat i alla kommuner i Stockholms län mellan 2014 och 2017, men det 
är stora skillnader i inkomstnivå mellan kommunerna. Högst är inkomsterna i Dande-
ryd, med en medianinkomst per konsumtionsenhet på 428 000 kronor år 2017. Däref-
ter följer Lidingö med 345 000 kronor och Täby med 336 000 kronor. Två kommuner 
hade en disponibel inkomst per konsumtionsenhet under 200 000 kronor. Det gäller 
Södertälje, med 194 000 kronor, och Botkyrka med 198 000 kronor.  

Inom Stockholms stad skiljer sig inkomsterna åt mellan olika SDN/SDO. På Östermalm 
var medianen av den disponibla inkomsten 347 000 kronor. Därefter följer Norrmalm 
och Kungsholmen. Tre SDN/SDO hade en disponibel inkomst per konsumtionsenhet 
under 200 000 kronor. Det gäller Rinkeby-Kista (152 000 kronor), Skärholmen 
(167 000 kronor) och Spånga-Tensta (198 000 kronor). Skillnader i inkomstnivå mel-
lan kommuner och SDN/SDO kan bland annat förklaras av olika bostadsbestånd och 
andel utrikes födda med kort vistelsetid i Sverige. Familjer med högre inkomster tende-
rar att oftare bo i småhus eller bostadsrätter medan familjer med lägre inkomst oftare 
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bor i hyresrätter. Utrikes födda som varit i Sverige under en kortare tid har ofta inte 
hunnit etablera sig på arbetsmarknaden och har därför lägre inkomster. 

Tabell 4.1. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet för barn 0–17 år i familjer i 
riket, Stockholms län samt Stockholms läns kommuner år 2014 och 2017.  
Medianinkomst i kronor 

 Disponibel inkomst per konsumtionsenhet 
 2017 2014 

Riket 222 700 207 700 

Stockholms län 254 900 237 400  

   

Botkyrka 197 900 181 400 

Danderyd 427 700 397 600 

Ekerö 286 500 268 200 

Haninge 222 300 207 900 

Huddinge 247 800 231 900 

Järfälla 237 000 222 600 

Lidingö 344 500 332 400 

Nacka 310 000 289 600 

Norrtälje 219 400 205 500 

Nykvarn 260 900 240 500 

Nynäshamn 219 300 204 600 

Salem 245 900 231 100 

Sigtuna 211 300 201 800 

Sollentuna 300 300 283 600 

Solna 270 400 249 200 

Stockholm 257 500 236 200 

Sundbyberg 237 100 219 200 

Södertälje 193 600 176 300 

Tyresö 265 500 250 500 

Täby 335 700 316 500 

Upplands Väsby 230 800 221 500 

Upplands-Bro 227 300 214 500 

Vallentuna 274 000 255 000 

Vaxholm 314 100 287 200 

Värmdö 272 100 253 900 

Österåker 269 500 249 600 

Källa: SCB, Barn- och familjestatistiken 
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Tabell 4.2. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet för barn 0–17 år i familjer i 
Stockholms stads stadsdelsnämnder år 2017. Medianinkomst i kronor 

SDN/SDO Disponibel inkomst per konsumtionsenhet 
Bromma 320 600 

Enskede-Årsta-Vantör 230 800 

Farsta 226 700 

Hägersten-Liljeholmen 266 200 

Hässelby-Vällingby 223 700 

Kungsholmen 331 000 

Norrmalm 344 600 

Rinkeby-Kista 152 400 

Skarpnäck 235 100 

Skärholmen 167 200 

Spånga-Tensta 198 200 

Södermalm 292 600 

Älvsjö 301 900 

Östermalm 347 300 

Källa: SCB, Barn- och familjestatistiken 

Ekonomiskt utsatta grupper 
Disponibel inkomst per konsumtionsenhet visar vilka ekonomiska förutsättningar 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 förutsättningar är att studera ande-
len barn som lever i hushåll med en disponibel inkomst per konsumtionsenhet som är 
mindre än 60 procent av medianinkomsten för hela befolkningen. Som en jämförelse 
redovisas också andelen barn i familjer med mer än 200 procent av medianinkomsten. 

Knappt 20 procent av barnen i riket levde i familjer med mindre än 60 procent av me-
dianinkomsten år 2017. I Stockholms län var andelen lägre, drygt 15 procent. Få barn 
lever i familjer med mer än 200 procent av medianinkomsten, men det är betydligt 
vanligare i Stockholms län, drygt 9 procent, än i riket, drygt 4 procent.  

Barnen i Stockholms läns kommuner lever under skilda ekonomiska förutsättningar 
och andelen barn i familjer med låg respektive hög inkomst varierar kraftigt mellan 
kommunerna. I Södertälje och Botkyrka var andelen barn i familjer med mindre än 60 
procent av medianinkomsten 29 respektive 27 procent medan motsvarande andel var 5 
procent i Danderyd och Täby. Danderyd var också den kommun där störst andel av bar-
nen hade mycket goda ekonomiska förutsättningar, här levde 39 procent av barnen i fa-
miljer med mer än 200 procent av medianinkomsten. I Södertälje och Botkyrka gällde 
det 2 procent av barnen. Det finns också kommuner i länet där både andelen barn i fa-
miljer med mindre än 60 procent av medianinkomsten och andelen barn i familjer med 
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mer än 200 procent av medianen är relativt låg. Det gäller till exempel Nykvarn och 
Vallentuna.  

En jämförelse med år 2014 visar att andelen av barnen i riket och i Stockholms län som 
tillhör respektive inkomstgrupp ligger kvar på ungefär samma nivå som tre år tidigare. 
Även inom enskilda kommuner har det skett relativt små förändringar under dessa tre 
år. De kommuner där andelen i olika inkomstgrupper förändrats mest är Nynäshamn, 
Sundbyberg och Södertälje där andelen barn som lever i familjer med 0–60 procent av 
medianinkomsten har minskat med 2 procentenheter samt Nykvarn där andelen barn 
som lever i en familj med mer än 200 procent av medianinkomsten har ökat med 2 pro-
centenheter.  

Jämfört med länet som helhet har Stockholms stad en något lägre andel barn som bor i 
familjer med 60–200 procent av medianinkomsten, medan andelen barn som bor i fa-
miljer med mindre än 60 procent av medianinkomsten eller mer än 200 procent av me-
dianinkomsten är något högre. Skillnaderna mellan SDO inom Stockholms stad är 
stora. I Rinkeby-Kista lever nära hälften, 47 procent, av barnen i familjer med mindre 
än 60 procent av medianinkomsten medan andelen är 7 procent i Bromma och på 
Kungsholmen. Östermalm är den stadsdel där andelen barn i familjer med mer än 200 
procent av medianinkomsten är högst, 28 procent. Även Bromma och Norrmalm har en 
hög andel barn med mycket goda ekonomiska förutsättningar, omkring 20 procent. I 
Rinkeby-Kista och Skärholmen är andelen 1 procent. 
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Tabell 4.3. Andel barn som lever i familjer med mindre än 60 procent av medianin-
komsten, med 60–200 procent av medianinkomsten samt med mer än 200 procent 
av medianinkomsten. Riket, Stockholms län samt Stockholms läns kommuner år 
2017 

 Mindre än 60 % av 
medianinkomsten 

60–200 % av 
medianinkomsten 

Mer än 200 % av 
medianinkomsten 

Summa 

     

Riket 20 76 4 100 

Stockholms län 15 75 9 100 

     

Botkyrka 27 71 2 100 

Danderyd 5 56 39 100 

Ekerö 8 82 10 100 

Haninge 17 79 3 100 

Huddinge 16 78 6 100 

Järfälla 17 78 5 100 

Lidingö 9 65 27 100 

Nacka 9 74 17 100 

Norrtälje 17 80 3 100 

Nykvarn 7 88 5 100 

Nynäshamn 17 80 3 100 

Salem 12 84 4 100 

Sigtuna 22 74 4 100 

Sollentuna 11 75 14 100 

Solna 11 81 8 100 

Stockholm 17 73 10 100 

Sundbyberg 18 75 7 100 

Södertälje 29 69 2 100 

Tyresö 10 82 7 100 

Täby 5 77 17 100 

Upplands Väsby 17 79 4 100 

Upplands-Bro 17 79 3 100 

Vallentuna 7 87 6 100 

Vaxholm 7 79 14 100 

Värmdö 9 83 9 100 

Österåker 8 84 9 100 

Källa: SCB, Barn- och familjestatistiken 
Uppgifter för 2014 finns i tabellbilagan, tabell 5 
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Tabell 4.4. Andel barn som lever i hushåll med mindre än 60 procent av medianin-
komsten, med 60–200 procent av medianinkomsten samt med mer än 200 procent 
av medianinkomsten. Stockholms stads stadsdelsnämnder år 2017 

SDN/SDO Mindre än 60 % 
av medianink. 

60–200 % av 
medianink.  

Mer än 200 % 
av medianink. 

Summa 

Bromma 7 72 20 100 

Enskede-Årsta-Vantör 19 75 6 100 

Farsta 19 77 4 100 

Hägersten-Liljeholmen 10 83 8 100 

Hässelby-Vällingby 22 75 4 100 

Kungsholmen 7 75 18 100 

Norrmalm 8 71 21 100 

Rinkeby-Kista 47 52 1 100 

Skarpnäck 16 78 6 100 

Skärholmen 39 60 1 100 

Spånga-Tensta 32 63 6 100 

Södermalm 10 79 11 100 

Älvsjö 8 82 10 100 

Östermalm 8 64 28 100 

Källa: SCB, Barn- och familjestatistiken 

Inkomststandard 
Andelen barn i hushåll med mindre än 60 procent av medianinkomsten, som tidigare 
redovisats, är ett relativt mått på ekonomisk utsatthet då barnets levnadsvillkor sätts i 
relation till medianinkomsten för hela befolkningen. Inkomststandard är istället ett ab-
solut mått på ekonomisk utsatthet som inte påverkas av den ekonomiska standarden 
hos den övriga befolkningen. Låg inkomststandard har ett hushåll där inkomsterna inte 
räcker till att betala för boende och de nödvändigaste levnadsomkostnaderna. En in-
komststandard på 1,0 innebär att man har precis vad som behövs för att klara lägsta 
rimliga levnadsstandard. Låg inkomststandard innebär en inkomststandard under 1,0. 
Som en jämförelse redovisas också andelen barn i familjer med hög inkomststandard. 
Att ha hög inkomststandard innebär att inkomsterna skulle räcka till de nödvändigaste 
levnadsomkostnaderna för ytterligare ett lika stort hushåll.   

Knappt 7 procent av barnen i Stockholms län levde i familjer med en låg inkomststan-
dard år 2017. Andelen är i nivå med riket som helhet. Både för riket och för länet mots-
varar detta en minskning på 1 procentenhet jämfört med år 2014. Samtidigt levde 51 
procent av barnen i riket och 59 procent av barnen i Stockholms län i familjer med hög 
inkomststandard. Både för länet och riket motsvarar det en ökning på 2 procentenheter 
jämfört med 2014.  

De ekonomiska förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika delar av landet. Andelen 
barn med låg inkomststandard är högst i Skåne, 10 procent, medan barnen i Norrbot-
tens län i lägst utsträckning lever i familjer med låg inkomststandard, 4 procent. En 
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förklaring till den höga andelen barn med låg inkomststandard i Skåne län är att in-
komsten för de föräldrar som är sysselsatta i ett annat land, i Skånes fall i Danmark, 
inte registreras i den svenska inkomststatistiken. 

Tabell 4.5. Andel barn 0–17 år som tillhör familjer med låg inkomststandard efter 
län. År 2017  

Län Andel  Län Andel 

Skåne län 10  Östergötlands län 7 

Södermanlands län 9  Stockholms län 7 

Gävleborgs län 8  Västernorrlands län 6 

Örebro län 8  Jämtlands län 6 

Värmlands län 8  Gotlands län 5 

Kronobergs län 8  Jönköpings län 5 

Dalarnas län 8  Västerbottens län 5 

Västmanlands län 8  Uppsala län 5 

Blekinge län 8  Hallands län 5 

Västra Götalands län 7  Norrbottens län 4 

Kalmar län 7  Riket 7 

Källa: SCB, Barn- och familjestatistiken 

Andelen barn som lever i familjer med låg inkomststandard skiljer sig åt mellan barn 
med ensamstående respektive sammanboende föräldrar och mellan barn med utländsk 
respektive svensk bakgrund. Barn med en ensamstående utrikes född förälder är den 
grupp barn där högst andel är ekonomiskt utsatta. Mer än vart fjärde barn med en utri-
kes född ensamstående mamma och var femte barn med en utrikes född ensamstående 
pappa har låg inkomststandard. Bland barn med sammanboende föräldrar som båda är 
födda i Sverige är andelen barn med låg inkomststandard knappt 1 procent.  

Om föräldrarna arbetar eller inte är en faktor som har starkt samband med de ekono-
miska förutsättningarna. Barn vars föräldrar saknar arbete löper störst risk att drabbas 
av ekonomisk utsatthet. Detta är också en del i förklaringen till att barn med utländsk 
bakgrund oftare lever i familjer med låg inkomststandard. Bland dessa finns de vars 
föräldrar enbart bott i Sverige en kortare tid och därmed inte hunnit etablera sig på ar-
betsmarknaden. 
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Figur 4.1. Andel barn 0–17 år som tillhör familjer med låg inkomststandard i Stock-
holms län efter typ av familj, år 2017 

 
Källa: SCB, Barn- och familjestatistiken 

Andelen barn i familjer med låg inkomststandard varierar mellan kommunerna, från 2 
procent i Ekerö till 12 procent i Botkyrka. Även i Södertälje är andelen barn i familjer 
med låg inkomststandard hög, 11 procent. I de flesta kommuner är andelen barn i fa-
miljer med låg inkomststandard densamma eller lägre år 2017 jämfört med 2014. Den 
största minskningen av andel barn som bor i familjer med låg inkomststandard har 
skett i Botkyrka och Södertälje, som trots detta alltså fortsatt är de kommuner som har 
högst andel.  

När det gäller barn i familjer med hög inkomststandard är andelen högst i Danderyd 
och Täby. Där bor 87 respektive 82 procent av barnen i en familj med hög inkomststan-
dard. Jämfört med 2014 har andelen barn som bor i familjer med hög inkomststandard 
ökat eller varit oförändrad i samtliga kommuner i länet. Störst har ökningen varit i Ny-
kvarn och Solna, där andelen ökat med 4 procentenheter.   
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Tabell 4.6. Andel barn 0–17 år som tillhör familjer med låg, medel och hög inkomst-
standard i riket, Stockholms län och Stockholms läns kommuner, år 2017   

 Låg standard Medel standard Hög standard Summa 
     

Riket 7 42 51 100 

Stockholms län 7 34 59 100 

     

Botkyrka 12 51 37 100 

Danderyd 3 10 87 100 

Ekerö 2 25 72 100 

Haninge 7 46 47 100 

Huddinge 7 36 57 100 

Järfälla 7 40 53 100 

Lidingö 5 19 77 100 

Nacka 4 23 73 100 

Norrtälje 6 49 45 100 

Nykvarn 3 30 66 100 

Nynäshamn 6 48 45 100 

Salem 5 37 58 100 

Sigtuna 9 48 43 100 

Sollentuna 5 25 70 100 

Solna 6 28 66 100 

Stockholm 7 34 59 100 

Sundbyberg 8 39 53 100 

Södertälje 11 53 35 100 

Tyresö 4 32 64 100 

Täby 3 16 82 100 

Upplands Väsby 7 42 51 100 

Upplands-Bro 6 44 50 100 

Vallentuna 3 28 69 100 

Vaxholm 3 20 77 100 

Värmdö 4 29 68 100 

Österåker 3 30 67 100 

Källa: SCB, Barn- och familjestatistiken 
Uppgifter för 2014 finns i tabellbilagan, tabell 6 

När samtliga kommuner i Sverige jämförs är ingen av Stockholmskommunerna med på 
listan över de tio kommuner i riket som har högst andel barn i familjer med låg in-
komststandard. Botkyrka, där andelen i länet är högst, hamnar på 28:e plats sett till 
samtliga kommuner i riket. Flera av kommunerna med en hög andel barn i familjer 
med låg inkomststandard ligger nära Danmark eller Norge. Det gäller Årjäng, Malmö, 
Eda och Strömstad. I dessa kommuner överskattas andelen med låg inkomststandard 
på grund av att en relativt stor andel av befolkningen arbetar utanför Sverige. Inkoms-
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ten för de som är sysselsatta i ett grannland registreras inte i den svenska inkomststa-
tistiken. I flera kommuner i riket är det omkring 2 procent av barnen som bor i familjer 
med låg inkomststandard. Arjeplog i Norrbottens län, Habo i Jönköpings län och Ham-
marö i Värmlands län är de kommuner där andelen var som lägst 2017. Totalt är det 12 
kommuner i riket där andel barn med låg inkomststandard är 2 procent. Av dem tillhör 
en, Ekerö kommun, Stockholms län.  

Tabell 4.7. Kommuner i Sverige med högst respektive lägst andel barn 0–17 år som 
tillhör familjer med låg inkomststandard år 2017  

Kommuner med högst andel barn 
med låg inkomststandard  

Kommuner med lägst andel barn 
med låg inkomststandard 

 Andel   Andel 

Årjäng 18  Arjeplog 2 

Flen 17  Habo 2 

Malmö 17  Hammarö 2 

Eda 17  Bollebygd 2 

Strömstad 16  Lomma 2 

Hultsfred 16  Piteå 2 

Hällefors 16  Härryda 2 

Högsby 15  Lerum 2 

Gullspång 15  Öckerö 2 

Perstorp 15  Kungsbacka 2 

Källa: SCB, Barn- och familjestatistiken 

Det är också stora skillnader mellan olika delar av Stockholms stad. I Rinkeby-Kista 
levde 23 procent av barnen i familjer med låg inkomststandard år 2017. Även i Skärhol-
men och Spånga-Tensta var andelen barn i ekonomiskt utsatta familjer hög, 16 respek-
tive 14 procent. I både Älvsjö och Bromma var andelen barn med låg inkomststandard 3 
procent. Andelen var låg också på Kungsholmen och i Hägersten-Liljeholmen där 4 
procent av barnen levde i ekonomiskt utsatta familjer. Jämfört med år 2014 har ande-
len barn i familjer med låg inkomststandard minskat eller varit kvar på samma nivå i 
samtliga SDO. Störst är minskningen i Rinkeby-Kista och Skärholmen, som trots detta 
är de SDO som har högst andel barn som bor i familjer med låg inkomststandard. 
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Tabell 4.8. Andel barn 0–17 år som tillhör familjer med låg, medel och hög inkomst-
standard i Stockholms stads stadsdelsnämnder, år 2017 

SDN/SDO Låg standard Medel standard Hög standard Summa 
Bromma 3 21 76 100 

Enskede-Årsta-Vantör 7 42 51 100 

Farsta 7 44 49 100 

Hägersten-Liljeholmen 4 31 65 100 

Hässelby-Vällingby 9 43 48 100 

Kungsholmen 4 16 80 100 

Norrmalm 5 15 80 100 

Rinkeby-Kista 23 60 17 100 

Skarpnäck 6 41 53 100 

Skärholmen 16 61 22 100 

Spånga-Tensta 14 44 42 100 

Södermalm 5 24 72 100 

Älvsjö 3 22 75 100 

Östermalm 5 17 78 100 

Källa: SCB, Barn- och familjestatistiken 

Köpkraft 
Måttet köpkraft används för att få en uppfattning om hur inkomstfördelningen bland 
barn i olika kommuner ser ut i förhållande till länet som helhet. 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 de 
med lägst köpkraft, medan de 20 procent barn i familjer med den högsta disponibla in-
komsten per konsumtionsenhet har högst köpkraft. Om den disponibla inkomsten i 
varje kommun och stadsdelsnämnd fördelade sig på samma sätt som i länet som helhet 
skulle andelen med låg respektive hög köpkraft vara 20 procent i alla områden.  

Liksom de tidigare måtten på ekonomin i barnens familjer visar en uppdelning efter 
köpkraft i länets kommuner på stora skillnader i inkomstfördelning. I Södertälje och 
Botkyrka lever omkring 35 procent av barnen i familjer med låg köpkraft. Den lägsta in-
komstklassen är alltså överrepresenterad i dessa kommuner. Störst andel barn i famil-
jer med hög köpkraft finns i Danderyd, 61 procent, vilket är tre gånger fler än väntat 
sett till länets inkomstfördelning. Också på Lidingö och i Täby är barn i familjer med 
hög köpkraft överrepresenterade med 44 respektive 38 procent i den högsta köpkrafts-
klassen. I Nykvarn, där inkomsterna är genomsnittliga och andelen ekonomiskt utsatta 
låg, återfinns en stor andel av barnen i de mittersta köpkraftsklasserna.  
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Tabell 4.9. Barn 0–17 år fördelade efter köpkraft i Stockholms län och Stockholms 
läns kommuner år 2017. Andel 

 Köpkraft  
 Låg Medellåg Medel Medelhög Hög Summa 

Stockholms län 20 20 20 20 20 100 

       

Botkyrka 34 28 20 12 6 100 

Danderyd 7 6 9 18 61 100 

Ekerö 10 16 24 26 24 100 

Haninge 23 28 24 15 8 100 

Huddinge 21 21 22 22 15 100 

Järfälla 22 23 23 20 12 100 

Lidingö 11 12 13 20 44 100 

Nacka 12 14 18 24 32 100 

Norrtälje 24 30 25 14 7 100 

Nykvarn 10 23 30 25 12 100 

Nynäshamn 24 29 26 15 6 100 

Salem 17 24 26 21 12 100 

Sigtuna 30 26 20 14 10 100 

Sollentuna 14 15 17 23 31 100 

Solna 14 19 23 25 19 100 

Stockholm 21 19 18 20 22 100 

Sundbyberg 23 22 20 17 17 100 

Södertälje 36 28 19 11 6 100 

Tyresö 15 21 23 23 19 100 

Täby 7 10 17 28 38 100 

Upplands Väsby 23 25 23 19 11 100 

Upplands-Bro 23 26 25 17 8 100 

Vallentuna 10 20 25 28 17 100 

Vaxholm 9 12 18 29 31 100 

Värmdö 12 19 24 25 20 100 

Österåker 12 20 25 24 19 100 

Källa: SCB, Barn- och familjestatistiken 
Uppgifter för 2014 finns i tabellbilagan, tabell 7 

En jämförelse över tid visar att fördelningen mellan köpkraftsgrupper är sig relativt lik 
år 2017 och 2014, och i de flesta kommuner är det endast mindre förändringar som 
skett. Den största förändringen har skett i Vaxholm. Där har andelen barn i den mit-
tersta gruppen minskat med 5 procentenheter, medan andelen barn både i de lägre och 
de högre köpkraftsgrupperna har ökat.  

Vid en jämförelse av inkomstfördelningen mellan stadsdelsnämnderna inom Stock-
holms stad sticker Rinkeby-Kista och Skärholmen ut med en stor andel barn med låg 
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och medellåg köpkraft. 83 respektive 76 procent av barnen var i de två lägsta köpkrafts-
klasserna år 2017. Även i Spånga-Tensta är andelen med lägre inkomster hög, men här 
finns barn representerade i alla köpkraftsklasser på ett annat sätt, med exempelvis 15 
procent av barnen i familjer med hög köpkraft. Rinkeby-Kista och Skärholmen domine-
ras av hyresrättslägenheter, en boendeform där personer med lägre inkomst är överre-
presenterade. I Spånga-Tensta är bostadsbeståndet mer blandat, med exempelvis en re-
lativt hög andel småhus, vilket har betydelse för inkomstspridningen. 

På Östermalm, Norrmalm, på Kungsholmen och i Bromma lever en stor andel barn i 
familjer med hög köpkraft, nära eller drygt 40 procent av barnen. I Hägersten-Liljehol-
men återfinns en hög andel barn i de mittersta köpkraftsklasserna. 

Tabell 4.10. Barn 0–17 år fördelade efter köpkraft i Stockholms stads stadsdels-
nämnder år 2017. Andel  

 Köpkraft  
 Låg Medellåg Medel Medelhög Hög Totalt 

Bromma 10 13 17 23 37 100 

Enskede-Årsta-Vantör 24 24 20 17 15 100 

Farsta 25 24 22 18 10 100 

Hägersten-Liljeholmen 13 21 24 24 18 100 

Hässelby-Vällingby 28 23 20 18 11 100 

Kungsholmen 9 10 17 26 38 100 

Norrmalm 10 9 14 25 42 100 

Rinkeby-Kista 56 27 11 4 2 100 

Skarpnäck 22 23 23 18 13 100 

Skärholmen 48 29 15 6 2 100 

Spånga-Tensta 39 18 13 15 15 100 

Södermalm 13 14 20 27 26 100 

Älvsjö 11 14 20 29 26 100 

Östermalm 10 11 14 20 44 100 

Källa: SCB, Barn- och familjestatistiken 
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Familjestöd 
Olika typer av familjestöd har stor betydelse för barnfamiljernas ekonomi. År 2017 be-
stod i genomsnitt 13 procent av den disponibla inkomsten i barnfamiljerna i Stock-
holms län av barnbidrag, bostadsbidrag, underhållsstöd, föräldraförsäkring och ekono-
miskt bistånd. Barnbidrag och föräldraförsäkring är de stöd som utgör störst del av den 
disponibla inkomsten, ungefär 5 procent vardera. Barnbidraget är riktat till alla barn 
och föräldraförsäkringen berör en stor del av barnen i yngre åldrar. Bland barn 0–5 år 
utgör föräldraförsäkringen i genomsnitt 10 procent av familjens disponibla inkomst. 
Övriga typer av familjestöd betalas ut till en mindre del av barnfamiljerna och utslaget 
på samtliga barn blir det en relativt liten andel av den disponibla inkomsten i familjen. 

För barn med sammanboende föräldrar födda i Sverige består familjestödet i princip 
enbart av barnbidrag och föräldraförsäkring. I grupper av barn där inkomsterna gene-
rellt sett är lägre och andelen ekonomiskt utsatta är högre utgör även bostadsbidrag, 
underhållsstöd och ekonomiskt bistånd en betydande del av inkomsten. Det gäller sär-
skilt barn med en ensamstående mamma född utomlands. I denna grupp utgör familje-
stödet i genomsnitt 39 procent av den disponibla inkomsten. Även för barn med en en-
samstående mamma född i Sverige och barn med sammanboende föräldrar som båda 
är födda utomlands utgör familjestödet en relativt stor del, omkring 20 procent, av den 
disponibla inkomsten.  

Figur 4.2. Familjestödets andel av den disponibla inkomsten i barnens familjer, år 
2017. Hemmaboende barn 0–17 år i Stockholms län 

 

I tabellbilagan, tabell 8, redovisas även uppgifter för barn i olika åldrar. 
Källa: SCB, Barn- och familjestatistiken 
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5. Flyttningar till och från Stockholms län 

Utveckling av in- och utflyttning till länet 
Stockholms län har totalt sett haft ett positivt flyttnetto sedan 1980-talet, då fler perso-
ner flyttat till länet än antalet som flyttat därifrån. Under senare år har flyttnettot legat 
på en historiskt hög nivå. Som högst var flyttnettot år 2017, då nära 26 000 fler flyttade 
till länet än därifrån. År 2018 flyttade drygt 23 000 fler personer till länet än antalet 
som flyttade därifrån.  

Det höga positiva flyttnettot till länet beror i stor utsträckning på invandring från andra 
länder. När det gäller inrikes omflyttning är det främst i åldrarna 22–30 år där fler flyt-
tar in till Stockholms län än vad som flyttar ut. För många andra åldersgrupper är flytt-
nettot negativt. När det gäller barn har det i vissa perioder varit fler barn som flyttat 
från länet än som flyttar dit. Sedan 2006 har det dock varit fler barn som flyttat till än 
från länet varje år. 2018 flyttade 14 200 barn till Stockholms län samtidigt som 10 500 
barn flyttade därifrån. Det innebär ett flyttöverskott på 3 700 barn 0–17 år.  

Figur 5.1. Antal in- och utflyttade barn 0–17 år till och från Stockholms län, år 
2000–2018 

 

Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 

Att det totala flyttnettot bland barn och unga i länet är positivt beror på att fler barn in-
vandrar än antalet som utvandrar. Under perioden 2011–2014 låg flyttnettot från ut-
landet kring 4 000 barn per år. Sedan dess har flyttnettot ökat, och år 2018 var det nära 
6 100 fler barn som invandrade till än som utvandrade från länet.  

När det gäller inrikes omflyttning har fler barn i åldrarna 0–17 år flyttat från Stock-
holms län till övriga delar av landet än tvärtom sedan slutet av 1990-talet. Under 2018 
flyttade knappt 7 300 barn från Stockholms län till andra län och ungefär 4 900 barn 
flyttade till länet från andra delar av landet, vilket gav ett negativt inrikes flyttnetto på 
nära 2 400 barn.  
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Figur 5.2. Inrikes och utrikes flyttar bland barn 0–17 år i Stockholms län, år 2000–
2018. Antal 

 

Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 

Tabell 5.1. Flyttningar till och från Stockholms län bland barn 0–17 år, 2018. Antal 

Typ av flytt Antal 

Inflyttade från andra län 4 906 

Inflyttade från utlandet 9 270 

Totalt antal inflyttade 14 176 

Utflyttade till andra län 7 262 

Utflyttade till utlandet 3 210 

Totalt antal utflyttade 10 472 

Flyttnetto andra län -2 356 

Flyttnetto utlandet 6 060 

Totalt flyttnetto 3 704 

Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 
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Barnens ålder och födelselän 
År 2018 var det en inrikes utflyttning från länet både av barn i åldrarna 0–5 år och av 
barn 6–17 år. Bland yngre barn, 0–5 år, var det år 2018 nära 1 600 fler barn som läm-
nade Stockholms län än som flyttade in från andra län och bland äldre barn var netto-
utflyttningen omkring 750 barn. Utflyttningen av barn utgörs till stor del av barn födda 
i länet. Det var år 2018 en nettoinflyttning av barn födda i andra län och ungefär lika 
stor in- som utflyttning av utrikes födda barn.  

Figur 5.3. Inrikes och utrikes flyttningar bland barn 0–5 och 6–17 år till och från 
Stockholms län efter födelselän och födelseland, år 2018. Antal 

 
Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 
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Flyttningar till och från andra län 
Många av flyttarna från Stockholms län går till de angränsande länen Uppsala och Sö-
dermanlands län. Även inflyttade barn till länet kommer ofta från dessa två län. Utflytt-
ningen är dock betydligt större än inflyttningen och år 2018 hade Stockholm ett nega-
tivt flyttnetto mot Uppsala län på omkring 650 barn och mot Södermanland på 
omkring 550 barn. Gentemot dessa två län är flyttnettot ungefär lika stort för de två ål-
dersgrupperna 0–5 år och 6–17 år. Totalt är det dock ett större negativt flyttnetto för 
barn 0–5 år än för barn 6–17 år. Stockholms län hade år 2018 ett negativt flyttnetto av 
barn 0–5 år gentemot alla län utom Norrbottens län, som hade ett positivt flyttnetto på 
omkring 40 barn. I åldersgruppen 6–17 år var det ett positivt flyttnetto gentemot sex 
län. Högst var flyttnettot gentemot Norrbottens län, med 130 fler inflyttade än utflyt-
tade, följt av Västernorrlands och Västerbottens län med flyttnetton på omkring 90 re-
spektive 70 barn. Det är framförallt en inflyttning av utrikes födda barn som ligger 
bakom det positiva flyttnettot gentemot dessa län. 

Tabell 5.2. Inrikes inflyttade och utflyttade samt flyttnetto för barn 0–5 och 6–17 
år till och från Stockholms län efter in- respektive utflyttningslän, år 2018. Antal 

 0-5 år 6-17 år 

 Inflyttade Utflyttade Netto Inflyttade Utflyttade Netto 
Blekinge län 21 52 -31 48 29 19 

Dalarnas län 119 189 -70 181 201 -20 

Gotlands län 22 97 -75 38 86 -48 

Gävleborgs län 111 181 -70 138 193 -55 

Hallands län 28 79 -51 50 73 -23 

Jämtlands län 46 89 -43 67 88 -21 

Jönköpings län 73 121 -48 107 76 31 

Kalmar län 50 125 -75 75 118 -43 

Kronobergs län 27 49 -22 33 63 -30 

Norrbottens län 121 78 43 193 63 130 

Skåne län 190 317 -127 211 275 -64 

Södermanlands län 214 489 -275 318 595 -277 

Uppsala län 244 600 -356 302 595 -293 

Värmlands län 47 131 -84 66 119 -53 

Västerbottens län 69 93 -24 111 45 66 

Västernorrlands län 112 117 -5 171 83 88 

Västmanlands län 106 174 -68 129 245 -116 

Västra Götalands län 243 330 -87 221 228 -7 

Örebro län 105 173 -68 127 170 -43 

Östergötlands län 143 185 -42 180 175 5 

I tabellbilagan, tabell 9, redovisas inrikes in- och utflyttade till och från Stockholms län upp-
delat efter födelselän och födelseland. 
Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 
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Bland de barn som lämnar Stockholms län för ett annat län är det vanligt att flytten går 
till något av föräldrarnas födelselän. Nära 30 procent av barnen 0–17 år som flyttade 
från länet år 2018 flyttade 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 än med sin pappa. 

Flyttningar till och från kommunerna i Stockholms 
län 
Nacka och Haninge var de kommuner som hade störst nettoinflyttning av barn i åld-
rarna 0–5 år, i båda dessa kommuner flyttade drygt 300 fler barn in till än ut från kom-
munen. Det positiva flyttnettot i Nacka och Haninge beror främst på inflyttning av barn 
från andra kommuner i länet. Tre kommuner, Stockholms stad, Solna och Sundbyberg, 
hade en nettoutflyttning av barn i åldrarna 0–5 år. Dessa kommuner hade ett negativt 
flyttnetto både gentemot andra kommuner i länet och mot andra län, men en nettoin-
flyttning från andra länder. Även Botkyrka hade en inrikes nettoutflyttning från kom-
munen, men hade ändå ett positivt flyttnetto på grund av invandringsöverskottet till 
kommunen. 

När det gäller åldersgruppen 6–17 år hade Stockholms stad den största nettoinflytt-
ningen, närmare 600 barn, följt av Sigtuna, Södertälje och Tyresö med flyttnetton på 
omkring 200 barn. För Stockholms stads och Södertäljes del beror det positiva flyttnet-
tot på invandringsöverskott medan det för Sigtuna och Tyresö både beror på invand-
ring och inflyttning från andra kommuner. Huddinge och Solna hade en nettoutflytt-
ning av barn 6–17 år.  
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Tabell 5.3. Nettoflyttning av barn 0–5 och 6–17 år till och från Stockholms läns 
kommuner, år 2018. Antal 

 0-5 år 6-17 år 
 Flyttnetto Flyttnetto 

 Totalt  Inom 
länet 

Mellan 
län 

Utrikes Totalt  Inom 
länet 

Mellan 
län 

Utrikes 

Botkyrka 77 -30 -51 158 137 -114 -17 268 

Danderyd 191 163 -5 33 45 25 4 16 

Ekerö 143 129 -1 15 80 9 17 54 

Haninge 321 260 -13 74 127 36 -49 140 

Huddinge 148 23 -51 176 -68 -266 -60 258 

Järfälla 195 140 -30 85 140 37 -41 144 

Lidingö 202 175 -11 38 117 68 -9 58 

Nacka 330 295 -65 100 158 67 -46 137 

Norrtälje 146 108 9 29 166 73 5 88 

Nykvarn 47 47 -1 1 27 35 -19 11 

Nynäshamn 90 75 -9 24 53 51 -36 38 

Salem 83 89 -12 6 13 17 -24 20 

Sigtuna 138 98 -52 92 217 111 -43 149 

Sollentuna 176 114 -31 93 109 15 -4 98 

Solna -348 -337 -113 102 -55 -138 -7 90 

Stockholm -1 998 -2 260 -896 1 158 586 -469 -258 1 313 

Sundbyberg -83 -70 -53 40 36 -5 -36 77 

Södertälje 151 80 -66 137 200 56 -52 196 

Tyresö 118 98 -5 25 181 102 27 52 

Täby 243 210 -13 46 130 87 -11 54 

Upplands Väsby 102 67 -9 44 60 13 -17 64 

Upplands-Bro 136 149 -42 29 157 146 -47 58 

Vallentuna 66 65 -4 5 15 8 -6 13 

Vaxholm 42 39 -8 11 15 8 -2 9 

Värmdö 142 139 -32 35 42 17 -2 27 

Österåker 156 134 -14 36 71 11 -21 81 

I tabellbilagan, tabell 10, redovisas antalet in- och utflyttade inom länet, från andra län och 
från utlandet. 
Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 
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Inrikes flyttningar uppdelat på inrikes och utrikes 
födda barn 
Stockholms län har, som tidigare visats, ett negativt flyttnetto av barn 0–17 år gente-
mot övriga delar av landet. När det gäller utrikes födda barn var dock inflyttningen från 
andra län något större än utflyttningen år 2018. 

Av de utrikes födda barn som flyttade till Stockholms län från övriga riket var Afghanis-
tan det vanligaste födelselandet. 20 procent av de utrikes födda inflyttarna från andra 
län år 2018 var födda där. Iran och Syrien utgjorde vardera 13 procent av de utrikes 
födda inflyttarna. För utrikes födda barn som flyttat från Stockholms län till ett annat 
län var Syrien det vanligaste födelselandet. Av de utrikes födda utflyttarna var 36 pro-
cent födda i Syrien. Somalia, som är det näst vanligaste födelselandet, utgjorde 7 pro-
cent av flyttarna. 

Tabell 5.4. Inrikes inflyttade och utflyttade utrikes födda barn 0–17 år till och från 
Stockholms län efter födelseland, år 2018. Antal och andel 

Inflyttade från annat län  Utflyttade till annat län 

 Antal Andel   Antal Andel 

Afghanistan 365 20  Syrien 589 36 

Iran 236 13  Somalia 114 7 

Syrien 232 13  Afghanistan 102 6 

Irak 179 10  Irak 78 5 

Somalia 48 3  Eritrea 61 4 

Eritrea 37 2  Iran 42 3 

Pakistan 33 2  Etiopien 36 2 

Indien 31 2  Turkiet 28 2 

Yemen 30 2  Italien 26 2 

Turkiet 29 2  Storbritannien 26 2 

Övriga länder 568 32  Övriga länder 557 34 

Totalt utrikes födda barn 1 788 100  Totalt utrikes födda barn 1 659 100 

Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 

Det är stora skillnader mellan kommunerna avseende hur stor andel av de inrikes in- 
och utflyttade barnen som är födda utanför Sverige. Detta hänger samman med att an-
delen utrikes födda bland de boende i kommunerna varierar. Generellt sett är andelen 
utrikes födda bland både in- och utflyttade högre i kommuner med en hög andel utrikes 
födda och lägre i kommuner där andelen utrikes födda är låg. Sigtuna och Södertälje är 
de kommuner i länet med högst andel utrikes födda bland inflyttade barn. 36 procent 
av de inrikes inflyttade barnen är utrikes födda. Även bland barn som flyttat ut från 
dessa två kommuner är en förhållandevis hög andel utrikes födda. Botkyrka, som är 
den kommun i länet med högst andel utrikes födda i befolkningen, är den kommun där 
andelen utrikes födda är högst bland utflyttade barn. Nykvarn, Salem och Vaxholm hör 
till de kommuner där andelen utrikes födda bland både in- och utflyttade barn är lägst, 
omkring 15 procent. 



BARN OCH UNGA OCH DERAS FAMILJER I STOCKHOLMS LÄN 2017/2018 45 

Tabell 5.5. Inrikes inflyttade och utflyttade barn 0–17 år till och från Stockholms 
läns kommuner efter bakgrund, år 2018. Antal och andel 

 Inflyttade Utflyttade 
 Inrikes 

födda, 
svensk 
bakgrund 

Inrikes 
födda,  
utländsk 
bakgrund 

Utrikes 
födda 

Andel 
utrikes 
födda 

Inrikes 
födda, 
svensk 
bakgrund 

Inrikes 
födda,  
utländsk 
bakgrund 

Utrikes 
födda 

Andel 
utrikes 
födda 

Botkyrka 402 414 370 31 459 471 468 33 

Danderyd 311 60 103 22 159 47 81 28 

Ekerö 258 28 73 20 154 19 32 16 

Haninge 638 305 296 24 561 195 249 25 

Huddinge 678 434 376 25 763 512 567 31 

Järfälla 358 372 308 30 469 249 214 23 

Lidingö 359 86 115 21 200 54 83 25 

Nacka 867 160 259 20 606 173 256 25 

Norrtälje 357 57 106 20 195 44 86 26 

Nykvarn 125 23 22 13 76 15 17 16 

Nynäshamn 225 74 75 20 183 53 57 19 

Salem 182 69 37 13 145 40 33 15 

Sigtuna 224 278 279 36 258 200 209 31 

Sollentuna 442 208 261 29 400 182 235 29 

Solna 423 203 275 31 926 254 316 21 

Stockholm 2 631 1 354 1 750 31 5 812 1 791 2 015 21 

Sundbyberg 377 177 222 29 536 203 201 21 

Södertälje 354 286 353 36 431 278 266 27 

Tyresö 370 79 166 27 255 64 74 19 

Täby 562 139 194 22 351 83 188 30 

Upplands Väsby 241 201 184 29 256 167 149 26 

Upplands-Bro 214 175 144 27 215 58 54 17 

Vallentuna 298 62 75 17 271 46 55 15 

Vaxholm 96 6 17 14 60 10 12 15 

Värmdö 374 56 76 15 280 35 69 18 

Österåker 338 72 83 17 217 62 104 27 

Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 

Flyttningar efter familjetyp 
Precis som bland barn i allmänhet har de flesta barn som flyttar till eller från Stock-
holms län sammanboende föräldrar. Andelen som har sammanboende föräldrar är 
större bland de yngre barnen som flyttar, vilket återspeglar att yngre barn i högre grad 
än äldre bor med sammanboende föräldrar. Fördelningen efter familjetyp varierar dock 
en del mellan barn som flyttat till eller från ett annat län respektive immigrerat eller 
emigrerat. Störst andel barn med en ensamstående förälder återfinns i gruppen som 
flyttat till Stockholms län från något annat län medan lägst andel återfinns bland in-
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vandrade barn. Bland de inrikes inflyttade 0–5-åringarna bodde 25 procent med en en-
samstående förälder och bland 6–17-åringarna var motsvarande andel 34 procent. 
Bland de som immigrerat till länet bodde 17 procent av 0–5-åringarna och 23 procent 
av 6–17-åringarna med en ensamstående förälder. 

Figur 5.4. Inrikes och utrikes flyttningar bland barn 0–5 och 6–17 år till och från 
Stockholms län efter familjetyp, år 2018. Antal 

 
I tabellbilagan, tabell 11, redovisas antalet in- och utflyttade från andra län och från utlan-
det. 
Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 

Flyttningar i samband med att föräldrarna separerar 
En anledning till att flytta kan vara att föräldrarna separerar. Att flytta i samband med 
att föräldrarna separerar är vanligt och nära 44 procent av de drygt 15 200 barn i 
Stockholms län som var med om en separation under 2018 flyttade också under året.  

Trots att en stor andel av de barn som är med om en föräldraseparation flyttar utgör 
dessa barns flyttningar knappt 11 procent av det totala antalet flyttningar bland barn i 
åldrarna 0–17 år. Denna andel är något högre bland flyttningarna inom kommunen och 
länet men något lägre bland flyttningar till respektive från andra län. 

De flesta barn som flyttar i samband med att föräldrarna separerar flyttar inom den 
egna kommunen, år 2018 gällde det nära 4 000 barn. Ungefär 2 000 barn flyttade till 
en annan kommun i länet och knappt 700 lämnade länet. 300 av de barn som flyttade 
in till länet under 2018 flyttade i samband med en separation.  
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Tabell 5.6. Flyttningar bland barn 0–17 år i Stockholms län vars föräldrar separerat 
under året, år 2018. Antal och andel av totalt antal flyttade 

 Totalt antal 
flyttade 

Barn vars föräldrar separerat under året 

  Antal Andel av totalt antal flyttade 

Flyttat inom kommunen 37 322 3 959 11 

Flyttat inom länet 18 444 2 018 11 

Utflyttad till andra län 7 262 673 9 

Inflyttad från andra län 4 906 297 6 

Källa: SCB, Barn- och familjestatistiken 

Ensamkommande flyktingbarn 

Barn som söker asyl 
Antalet ensamkommande barn4 som söker asyl i Sverige har varierat kraftigt under de 
senaste åren. Mellan år 2004 och 2014 ökade antalet från knappt 400 barn till drygt 
7 000 barn per år. Under 2015, då antalet asylsökande i Sverige ökade kraftigt, sökte 
mer än 35 000 ensamkommande barn asyl i Sverige. Därefter har antalet minskat. Un-
der 2018 sökte drygt 900 ensamkommande barn asyl. I februari 2019 uppskattade Mi-
grationsverket att 1 000 ensamkommande barn väntas söka asyl i Sverige under året.5 

Figur 5.5. Antal ensamkommande barn som sökt asyl i Sverige år 2002–2018 

 

Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 

Av barnen som sökte asyl 2018 var 26 procent flickor och 74 procent pojkar. De vanlig-
aste medborgarskapsländerna bland barn som kom ensamma var Syrien, Marocko, So-
malia, Eritrea och Afghanistan. Sex av tio ensamkommande var medborgare i något av 

                                                        
4 Ett ensamkommande barn är en person under 18 år som kommit till Sverige och sökt asyl utan sina föräldrar eller 

annan legal vårdnadshavare.  
5 Migrationsverket (2019) Aktuellt om ensamkommande barn & ungdomar. Mars 2019 
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dessa länder. De flesta barn, 84 procent, var tonåringar. Drygt hälften var 16 år eller 
äldre.  

Tabell 5.7. De vanligaste nationaliteterna bland ensamkommande barn som sökte 
asyl i Sverige år 2018, efter kön och ålder 

Medborgarskapsland 0–6 år 7–17 år Totalt 
 Flickor Pojkar Flickor Pojkar  

Syrien 5 5 41 85 136 

Marocko 0 0 0 126 126 

Somalia 3 4 51 48 106 

Eritrea 0 0 35 65 100 

Afghanistan 2 0 21 76 99 

Övriga länder 7 8 84 278 377 

Totalt, samtliga länder 17 17 232 678 944 

Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 

Barn i Migrationsverkets mottagningssystem 
Personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem kan vara i olika steg i asyl-
processen. Det rör sig dels om personer med ett öppet ärende men även om personer 
som fått beslut om uppehållstillstånd men som inte hunnit kommunplaceras. Den 1 ja-
nuari 2019 fanns 1 235 ensamkommande barn inskrivna i Migrationsverkets mottag-
ningssystem. Av dem fanns flest (275 barn) i Stockholms län, följt av Västra Götalands 
län och Skåne län. Av de 275 barnen i Stockholms län fanns 35 procent i Stockholms 
stad. Antalet inskrivna barn har minskat betydligt sedan åren 2016 och 2017 då om-
kring 5 000 respektive 4 000 barn var inskrivna i Stockholms län. 
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Tabell 5.8. Antal ensamkommande barn inskrivna i Migrationsverkets mottagnings-
system. 1 januari 2015–2019 

Kommun 2019 2018 2017 2016 2015 
Botkyrka 12 42 199 232 11 

Danderyd 0 14 31 22 2 

Ekerö 2 6 47 84 6 

Haninge 16 43 183 188 35 

Huddinge 16 56 241 209 9 

Järfälla 13 55 227 248 36 

Lidingö 2 10 80 44 10 

Nacka 8 36 153 168 16 

Norrtälje 11 39 158 192 28 

Nykvarn 0 2 34 29 7 

Nynäshamn 2 11 70 62 17 

Salem 3 1 30 39 0 

Sigtuna 5 25 125 207 53 

Sollentuna 17 27 133 160 14 

Solna 7 26 61 148 37 

Stockholm 95 329 1374 2146 289 

Sundbyberg 18 9 90 98 4 

Södertälje 6 36 97 144 21 

Tyresö 6 15 71 67 19 

Täby 12 20 100 89 8 

Upplands Väsby 11 44 185 156 38 

Upplands-Bro 7 20 87 69 21 

Vallentuna 0 4 53 71 9 

Vaxholm 0 1 9 1 2 

Värmdö 4 12 68 39 15 

Österåker 2 20 72 89 12 

Totalt i länet 275 903 3978 5001 719 

Källa: Migrationsverket 

Kommunmottagna barn 
Under 2018 mottogs omkring 1 800 ensamkommande barn och unga till kommuner i 
Sverige i enlighet med ersättningsförordningen. Av dem fanns nära omkring 300 barn i 
Stockholms län. Av barnen i länet var mer än fyra av tio mottagna i Stockholms stad. 
Antalet ensamkommande som kommunmottagits har ökat under 2000-talet, såväl i ri-
ket som i Stockholms län, men har minskat det senaste året. År 2017 mottogs drygt 
6 300 barn i Sverige varav knappt 1 300 i kommuner i Stockholms län. 
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Tabell 5.9. Mottagningskommun för ensamkommande barn 0–19 år som erhållit up-
pehållstillstånd, efter mottagningskommun. År 2016–2018 

Kommun 2018 2017 2016 
Botkyrka 9 62 24 

Danderyd 2 12 2 

Ekerö 2 12 8 

Haninge 16 63 45 

Huddinge 22 79 57 

Järfälla 23 85 45 

Lidingö 4 21 11 

Nacka 9 42 44 

Norrtälje 4 47 42 

Nykvarn  7 5 

Nynäshamn 3 19 14 

Salem  13 6 

Sigtuna 5 26 28 

Sollentuna 11 46 25 

Solna 9 33 15 

Stockholm 130 452 312 

Sundbyberg 3 31 27 

Södertälje 5 32 26 

Tyresö 7 28 20 

Täby 9 29 10 

Upplands Väsby 7 53 41 

Upplands-Bro 8 38 13 

Vallentuna 3 15 12 

Vaxholm 1 5 1 

Värmdö 1 23 13 

Österåker 9 20 15 

Totalt i länet 302 1 293 861 

Avser kommunmottagna ensamkommande som var folkbokförda i Sverige den 31 december 
2018. Här ingår också ensamkommande som hunnit fylla 18 - 19 år vid folkbokföringen. 
Källa: SCB, STATIV 
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Adoptivbarn 
Barn som adopteras från andra länder räknas som immigranter när de kommer till Sve-
rige. Antalet internationella adoptioner har minskat. Under tidigt 2000-tal adopterades 
omkring 300 barn om året från andra länder till Stockholms län men sedan 2009 har 
antalet minskat kraftigt. År 2018 adopterades färre än 50 barn till länet. Totalt i riket 
har antalet internationella adoptioner minskat från omkring 1 000 barn per år till 
knappt 200 år 2018. Nedgången av internationella adoptioner kan förklaras bland an-
nat av en ökad välfärd i ursprungsländerna, vilket gör att färre barn är i behov av en ny 
familj utomlands6.  

Figur 5.6. Antal internationellt adopterade barn 0–17 år till Stockholms län år 
2000–2018 

 

Avser adopterade det år adoptionen registrerats i befolkningsstatistiken. I de allra flesta fall 
överensstämmer detta år med invandringsåret. 
Källa: SCB, Befolkningsstatistiken och Barn- och familjestatistik 

Medan internationella adoptioner har minskat har andra adoptioner, som närstående-
adoptioner, blivit vanligare. I början av 2000-talet rörde det sig om omkring 30 barn 
per år i Stockholms län men sedan 2011 gäller det omkring 100 barn per år.  

                                                        
6 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Internationella adoptioner minskar igen, Nyhet 2017-02-09 
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6. Dödlighet 

Utveckling av antal döda 
Dödligheten bland barn har minskat kraftigt sedan slutet av 1800-talet och ligger nu på 
en mycket låg nivå. Sedan 1970-talet har antalet dödsfall bland barn i Stockholms län 
minskat från drygt 300 om året till omkring 100 per år. Samtidigt har befolkningen i 
åldrarna 0–17 år ökat från omkring 350 000 till drygt 500 000, vilket innebär att ned-
gången i dödlighet har varit större än nedgången i antalet dödsfall. 

År 2018 avled 106 barn i Stockholms län, något fler pojkar än flickor. Generellt dör fler 
pojkar än flickor, vilket dels beror på att det föds fler pojkar än flickor, och dels på att 
dödligheten är något högre för pojkar.  

Figur 6.1. Dödsfall bland pojkar och flickor 0–17 år i Stockholms län, år 1970–2018. 
Antal 

 

År 2004 var antalet dödsfall bland barn betydligt högre än kringliggande år på grund av tsu-
namin i Thailand. 
Källa: SCB, Historiska befolkningsregistret 

Det första levnadsåret är det mest riskfyllda under ett barns liv. Drygt hälften av de 
barn som avled i länet under år 2018 hade inte hunnit fylla ett år. Spädbarnsdödlig-
heten har minskat kraftigt i Sverige, från omkring 10 av 1 000 födda barn i början av 
1970-talet till 2 per 1 000 födda idag. Nedgången i spädbarnsdödlighet har dock avta-
git, och minskat marginellt under de senaste 10-15 åren. Spädbarnsdödligheten i Stock-
holms län har de flesta år legat på ungefär samma eller en något lägre nivå än den i ri-
ket. Under den senaste treårsperioden, 2016–2018, var spädbarnsdödligheten i länet 2 
per 1 000 födda. Det motsvarar omkring 60 dödsfall per år. 
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Skillnaden i spädbarnsdödlighet mellan pojkar och flickor har minskat. Fram till början 
av 2000-talet var spädbarnsdödligheten tydligt högre för pojkar, men idag har skillna-
derna i princip försvunnit. 

Figur 6.2. Spädbarnsdödlighet i Stockholms län, år 1970–2018. Antal döda per 
1 000 levande födda. 3-åriga glidande medelvärden 

 

Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 

Standardiserade dödstal 
Standardiserade dödstal, eller SMR-tal (Standardized Mortality Ratio), har beräknats 
för flickor och pojkar i åldrarna 0-17 år för den senaste femårsperioden, 2014–2018. 
Detta mått kan användas för att jämföra nivån på dödlighet mellan olika grupper, i 
detta fall dödlighetsnivån för barn i Stockholms län jämfört med rikets nivå. Antalet 
döda barn i länet jämförs med det förväntade antalet döda barn, om dödligheten i länet 
skulle vara densamma som i riket. Detta ger en kvot som, om den är över 1 tolkas som 
att dödligheten bland barn i länet är högre än i riket, och om den är under 1 som att 
dödligheten är lägre än i riket. För pojkar är SMR-talet signifikant lägre än 1, vilket in-
nebär att dödligheten är lägre i länet än totalt i riket. För flickor är skillnaden däremot 
inte signifikant. 
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Figur 6.3. SMR-tal för flickor och pojkar 0-17 år i Stockholms län, år 2014–2018 

 
För flickor är dödligheten i länet inte signifikant skild från riket, för pojkar är skillnaden signi-
fikant på 95-procentsnivån. 
Källa: SCB, Befolkningsstatistiken 

Dödsorsaker 
Uppgift om dödsorsaker bland barn redovisas för den senaste femårsperioden, 2013–
2017, för åldersgrupperna 0–4 år, 5–14 år och 15–19 år. Bland barn som avlider i åld-
rarna 0–4 år är sjukdomar hos nyfödda och medfödda missbildningar de vanligaste 
dödsorsakerna. Under den senaste femårsperioden står dessa två dödsorsaker för drygt 
hälften av dödsfallen bland små barn i Stockholms län. Plötslig spädbarnsdöd har tidi-
gare varit en relativt vanlig dödsorsak, men dödligheten har minskat under de senaste 
decennierna. Sedan millennieskiftet har dödligheten mer än halverats både i Stock-
holms län och i riket och under perioden 2013–2017 stod plötslig spädbarnsdöd för 
omkring 5 procent av dödsfallen bland barn 0–4 år. Forskning har identifierat vissa 
riskfaktorer för plötslig spädbarnsdöd och åtgärder, som att låta barnet sova på rygg 
istället för på mage, minskar risken för plötslig spädbarnsdödlighet betydligt. I Social-
styrelsens senast uppdaterade råd7 rekommenderas också att låta barn under 3 måna-
der sova i egen säng. 

Det sker mycket få dödsfall bland barn i åldrarna 5–14 år. Under den senaste femårspe-
rioden avled sammanlagt färre än 100 barn i dessa åldrar i Stockholms län. Tumörer är 
den vanligaste dödsorsaken i denna åldersgrupp och står för omkring en tredjedel av 
dödsfallen. 

Dödsfall på grund av skador och förgiftningar utgör en stor del av dödsfallen bland 
barn och unga i åldrarna 15–19 år i Stockholms län. För barn och unga i denna ålders-
grupp som omkommer på grund av skador och förgiftningar är självmord den vanlig-
aste dödsorsaken. Självmord utgör omkring en fjärdedel av alla dödsfall bland 15–19-

                                                        
7 Socialstyrelsen (2014) Minska risken för plötslig spädbarnsdöd. Sex råd till dig som är förälder. 
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åringar i länet medan övriga skador och förgiftningar utgör omkring en tredjedel av 
dödsfallen. 

Figur 6.4. Dödsorsak för avlidna barn 0–19 år i Stockholms län, år 2013–2017. An-
tal 

 

 

 
Källa: Socialstyrelsen, Dödsorsaksstatistik 
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Bilaga. Begreppsförklaringar 

Hemmaboende eller ej hemmaboende barn 
I denna rapport skiljer vi på hemmaboende barn och ej hemmaboende barn. De defi-
nieras på följande sätt: 

Hemmaboende barn – samtliga barn under 16 år samt barn 16 år och äldre som är folk-
bokförda med föräldrar eller med andra vuxna i föräldrars ställe. 

Ej hemmaboende barn – barn 16 år eller äldre som inte är folkbokförda med föräldrar 
eller vuxna som är i föräldrars ställe. 

Ålder 
Med ålder avses generellt den ålder som barnet hade den 31 december respektive år.  

Familjebegreppet 
Barnregistret, som bygger på uppgifter från folkbokföringen, är här vår källa för be-
skrivning av familjesammansättning och separationer.  

Bo där man är folkbokförd 
Befolkningsstatistik och barn- och familjestatistik grundar sig på befolkningsregistren 
som utgår ifrån folkbokförd befolkning. Folkbokföringen speglar dock inte alltid det 
faktiska boendet. En brist i befolkningsregistren är avsaknaden av uppgifter om så kal-
lat växelvis boende. Eftersom en individ endast kan vara folkbokförd på en adress inne-
bär det att barn med separerade föräldrar är skrivna hos en av föräldrarna, även om de 
bor lika mycket hos mamma som hos pappa. 

Nollåringar 
Det finns ett speciellt problem vid redovisning av de allra yngsta barnens familjer. 
Mycket tyder på att särskilt andelen 0-åringar som lever med endast mamman övers-
kattas 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 statistiken framställs, inte alltid hunnit få in-
formation om båda föräldrarnas personnummer. Samboföräldrar ska anmäla faderskap 
men det kan dröja innan en sådan anmälan görs och blir registrerad. Så länge det inte 
finns en sådan anmälan registrerad kommer mamman att betecknas som ensamstå-
ende i statistiken. 

Barnens flyttar 
De uppgifter om flyttningar som redovisas avser barn folkbokförda i slutet av året. Det 
är också den senaste flytten barnet gjort under året som avses. Antalet i gruppen som 
flyttat in och ut ur länet skiljer därför något i antal i förhållande till de som redovisas i 
den officiella statistiken. Diagrammen med tidsserier över flyttningar in och ur länet är 
dock baserade på samtliga flyttningar och alltså inte enbart barnen folkbokförda i slutet 
av året. 
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Barnens familjetyp har mätts i slutet av året för samtliga flyttar, förutom för barn som 
flyttat utomlands. Här har familjetyp vid årets början använts. Detta innebär att barn 
som fötts under året inte ingår i antalet emigrerade barn, vilket har betydelse för emi-
gration av barn i åldersgruppen 0–5 år. 

Inkomstbegrepp 
Disponibel inkomst 
De samlade inkomsterna i en familj inklusive bidrag och med skatter och andra nega-
tiva 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 behöver in-
komsten relateras till försörjningsbördan. Ett enkelt sätt vore att ställa den disponibla 
inkomsten i relation till antalet personer i familjen. Måttet förfinas dock genom att 
varje person ges en vikt som bygger på beräknad konsumtion. Vikten kan sägas utgöra 
det antal konsumtionsenheter som en person representerar. De olika familjemedlem-
marnas vikter (konsumtionsenheter) summeras och den disponibla inkomsten divide-
ras med denna summa. På så sätt erhålls måttet disponibel inkomst per konsumtions-
enhet. 

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 konsumtionsen-
heter. Om detta hushåll har en disponibel inkomst på 490 000 kronor har de därför en 
disponibel inkomst på: 490 000 kronor/2,45 konsumtionsenheter = 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 divide-
rad med en norm för familjens levnadsomkostnader. Storleken på de beräknade lev-
nadsomkostnaderna beror av familjens storlek och sammansättning. Vid värde 1,0 lig-
ger familjen på gränsen för lägsta rimliga standard. Vid värdet 2,0 är inkomsterna 
tillräckliga för försörjning av två familjer utan att någon ska ha lägre standard än lägsta 
rimliga standard. Med begreppet låg inkomststandard menas att man ligger under 1,0. 
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Köpkraft 
Köpkraft är ett mått på den relativa inkomstfördelningen. Alla barn i Stockholms län 
grupperas i fem lika stora grupper beroende på familjens disponibla inkomst per kon-
sumtionsenhet. 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. Bero-
ende på inkomst-fördelningen i olika kommuner och stadsdelsnämnder varierar ande-
len med låg respektive hög köpkraft. Om den disponibla inkomsten i varje kommun och 
stadsdelsnämnd fördelade sig på samma sätt som i länet som helhet skulle andelen 
med låg respektive hög köpkraft vara 20 procent i alla områden. 

Tabell B. Inkomstgränser för köpkraftskvintiler, barn 0-17 år i Stockholms län år 
2017 

Kvintil Lägsta inkomstnivå Högsta inkomstnivå Antal barn 
Låg köpkraft 0 149 427 91 491 

Medellåg 149 429 209 112 91 479 

Medel 209 115 267 630 91 480 

Medelhög 267 632 351 588 91 479 

Hög köpkraft 351 592 91 477 

457 406 

Källa: SCB, Barn- och familjestatistik 





JJlL Region Stockholm


	Förord
	Inledning
	Sammanfattning
	1. Barnen i befolkningen
	Antal barn i Stockholms län
	Barn i olika åldrar
	Barnens födelselän och födelseland
	Mammans och pappans ålder vid barnafödandet
	Barn vars föräldrar avlidit

	2. Barnens familjer
	Familjetyp och sammanboendeform
	Växelvis boende
	Syskon

	3. Föräldraseparationer
	Separation någon gång under barndomen
	Frånlevande förälders bostadsort

	4. Ekonomin i barnfamiljerna
	Disponibel inkomst
	Ekonomiskt utsatta grupper
	Inkomststandard

	Köpkraft
	Familjestöd

	5. Flyttningar till och från Stockholms län
	Utveckling av in- och utflyttning till länet
	Barnens ålder och födelselän
	Flyttningar till och från andra län
	Flyttningar till och från kommunerna i Stockholms län
	Inrikes flyttningar uppdelat på inrikes och utrikes födda barn
	Flyttningar efter familjetyp
	Flyttningar i samband med att föräldrarna separerar
	Ensamkommande flyktingbarn
	Barn som söker asyl
	Barn i Migrationsverkets mottagningssystem
	Barn i Migrationsverkets mottagningssystem
	Kommunmottagna barn

	Adoptivbarn

	6. Dödlighet
	Utveckling av antal döda
	Standardiserade dödstal
	Dödsorsaker

	Bilaga. Begreppsförklaringar
	Hemmaboende eller ej hemmaboende barn
	Ålder
	Familjebegreppet
	Bo där man är folkbokförd
	Nollåringar
	Barnens flyttar

	Inkomstbegrepp
	Disponibel inkomst
	Disponibel inkomst per konsumtionsenhet
	Inkomststandard
	Köpkraft





