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Förord 

Följande rapport har som syfte att fördjupa kunskaperna om barnfamiljernas 

flyttningar och geografi med fokus på Stockholms län. Sedan 1991, under mer än 
20 år, har länets andel av rikets födda stigit från drygt 20 procent till dagens 26 

procent. Samtidigt har många barnfamiljer flyttat härifrån men ersatts av utrikes-

födda barn och deras föräldrar. Födda förklarar således en mindre del av det 
ökande antalet barnfamiljer i Stockholms län medan förändrade flyttmönster i 

form av ökad invandring och minskad utflyttning svarar för merparten. Idag bor 

cirka 24 procent av rikets barn i länet, och om man räknar bort Stockholms län 
har antalet barnfamiljer i Sverige minskat. 

 

Barnfamiljer är inte flyttbenägna men de få som ändå flyttar har stor påverkan på 
samhället. Familjer med föräldrar med lägre utbildning och inkomster bidrar till 

den ökade invandringen till Stockholms län och den minskande utflyttningen 

från länet, medan barnfamiljer med föräldrar med högre utbildning och höga 
inkomster gör tvärtemot och nettoutvandrar till andra länder.  

 

I Stockholms län har familjetypen ”ensamstående med barn” vuxit mer än den 

traditionella kärnfamiljen med mamma-pappa-barn och samtidigt har det ge-

nomsnittliga antalet barn också ökat i ensamstående-familjerna. Såväl ensamstå-

ende med barn som par med barn bidrar till den ökande invandringen av barn-

familjer, medan den minskade utflyttningen från länet nästan helt kan fördelas 

på par med barn. 

 

Projekten att studera barn och unga ur olika perspektiv är en följd av att det finns 

ett stort intresse inom Stockholms läns landsting för kunskap och information om 

barn, barns levnadsförhållanden och barns ursprung och bakgrund. Projekten 

ingår i uppdraget att göra demografiska prognoser och svara på förfrågningar av 

relevans för prognosprojektet.  På TMR:s hemsida finns fler rapporter om demo-

grafi och barn.  

 

Projektledare vid TMR och ansvarig för de demografiska rapporterna är Ulla 

Moberg. 
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Sammanfattning 

Allt fler barnfamiljer bor i Stockholms län… 

År 2008 var andelen barnfamiljer som bodde i Stockholms län större än länets 

andel av rikets befolkning. År 1990 var förhållandet motsatt (se Tabell 1, sid 27). 

Därmed kan vi bekräfta vad som antytts i en rad studier och statistiska data un-

der de senaste åren, att barnfamiljerna utgör en allt mer ansenlig del av befolk-

ningen i Stockholms län. 

 

…men allt färre i övriga landet 

Faktum är att rapporten visar att om man hade räknat bort Stockholms län, hade 

antalet barnfamiljer faktiskt minskat i Sverige. Detta torde vara tämligen uppse-

endeväckande och kan på sikt vara mycket betydelsefullt för att förstå framtida 

regionala utvecklingsskillnader inom Sverige. 

 

Barnfamiljerna har lägre flyttbenägenhet än andra… 

Flyttbenägenheten är lägre bland barnfamiljer än bland barnlösa vuxna som kan 

antas vara i samma ålder som föräldrar. Barnfamiljernas flyttbenägenhet faller 

med antal barn och med stigande ålder och den faller snabbare än bland vuxna 

utan barn (se Figur 1-4, sid 29-31). 

 

…och de allra flesta barnfamiljerna flyttar inte… 

Endast en ytterst liten minoritet av barnfamiljerna flyttar från ett år till ett annat, 

men de är tillräckligt många för att sätta betydelsefulla spår i befolkningsstatisti-

ken och för att påverka samhället, både i termer av behov och resurstillskott (se 

Tabell 2, sid 32). 

 

…ändå är förändrade flyttmönster rimligen huvudförklaring till ansamlingen 
av barnfamiljer i Stockholms län 

Familjebegreppet är dels problematiskt i sig självt (hur ska vi se på särkullsfamil-

jer, särbofamiljer, varannan-veckas-lösningar, etc) och dels sätter statistiska defi-

nitioner gränser för vad som kan belysas. Ändå antyder materialet att nyetable-

ringar av familjer (födslar) rimligen bara kan förklara en mindre del av det 

ökande antalet barnfamiljer i Stockholms län. Förändrade flyttmönster måste 

således svara för lejonparten. 

 

Huvudkomponenterna bakom den ökade nettoinflyttningen av barnfamiljer 
till Stockholms län är ökad invandring och minskad inrikes utflyttning  

År 2009 nettoinflyttade drygt 3 000 barnfamiljer till Stockholms län. Invandring-

en lämnar det största bruttobidraget till länets inflyttningsöverskott av barnfa-

miljer. Invandringen är också den bruttokomponent som har förändrats mest vid 

en jämförelse av flyttrörelserna åren 1991 och 2009. Ett minskat inrikes flyttnetto 

har också bidragit även om det fortfarande är negativt (Tabell 3, sid 32). 
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Flyttning inom Stockholms län sprider barnfamiljerna 

Den mellankommunala omflyttning som försiggår inom länets gränser omförde-

lar barnfamiljerna från de centrala delarna (främst Stockholms stad) till krans-

kommunerna och samtliga kommuner uppvisar utrikes nettoinflyttning av barn-

familjer. Dessa omfördelningsmönster, som var etablerade redan år 1990, synes 

ha stärkts sedan dess (se Figur 5, sid 34). 

 

Stockholms läns inrikes flyttnetto bland barnfamiljer är jämnt fördelat mellan 

länets kommuner 

Flertalet kommuner hade ett negativt inrikes flyttutbyte år 1990. Det var fallet 

fortfarande år 2009, men nettona ligger betydligt närmare ±0 (se Figur 5, sid 34). 

 
Familjetypen ”ensamstående med barn” är vanligare i Stockholms än i andra 

län 

I Stockholms län har familjetypen ”ensamstående med barn” vuxit mera än den 

traditionella kärnfamiljen med mamma-pappa-barn. Samtidigt har det genom-

snittliga antalet barn också vuxit i ensamstående-familjerna (se Tabell 1, sid 27). 

 
Par med barn svarar för den minskande inrikes utflyttningen av barnfamiljer 

från Stockholms län 

Såväl ensamstående- som par med barn bidrar till den ökande invandringen av 

barnfamiljer, medan den minskade inrikes utflyttningen från länet nästan helt 

fördelas på par med barn (se Tabell 5, sid 36). 

 
Etniska svenskar svarar för den minskande inrikes utflyttningen av barnfamil-

jer från Stockholms län 

Bland barnfamiljer med minst en svenskfödd förälder bidrar både en ökande 

invandring och minskande inrikes utflyttning från Stockholms län till ett flytt-

netto nära ±0 år 2009. Bland barnfamiljer av utländsk härkomst bidrar mest en 

ökad invandring till ett inflyttningsnetto på drygt 3 000 barnfamiljer år 2009 (se 

Tabell 6, sid 38). 

 

Förändringarna i barnfamiljers flyttmönster för fler lågutbildade och lågin-
komsttagare till Stockholms län 

Familjer utan någon postgymnasialt utbildad familjemedlem och med låga in-

komster bidrar till den ökade invandringen till Stockholms län och till den avta-

gande inrikes utflyttningen därifrån. Barnfamiljer med postgymnasialt utbildade 

föräldrar och föräldrar med höga inkomster går mot strömmen och nettoutvand-

rar till andra länder. Jämfört med tidigare visar samtliga barnfamiljer, oavsett 

inkomst, en minskad benägenhet att flytta till andra län. Det är emellertid fortfa-

rande höginkomsttagarna som lämnar länet i störst utsträckning. En brasklapp 

rörande bristfälliga data avseende invandrande barnfamiljer är emellertid på sin 

plats här (se Tabell 7-8, sid 40-41). 
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Uppväxtorten förefaller påverka benägenheten att som vuxen med barn flytta 

till storstadslänet Stockholm 

Benägenheten att flytta till Stockholms län är högre bland barnfamiljer i andra 

län där någon kommer från en storstad eller större stad. På motsvarande sätt är 

benägenheten att lämna Stockholms län större bland barnfamiljer vars föräldrar 

har vuxit upp i mindre orter (se Tabell 9-10, sid 43). 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Få faktorer har en så grundläggande inverkan på samhällsplaneringsfrågor som 

förändringar i befolkningens storlek och sammansättning. Detta är kanske tyd-

ligast när en plats befolkning förändras snabbt och offentlig service måste anpas-

sas för att kunna svara mot den förändrade befolkningens krav. I Stockholms län 

bor det idag nästan 460 000 barn, vilket kan jämföras med cirka 350 000 barn i 

mitten på 1990-talet. År 2010 föddes nästan 30 000 barn i länet samtidigt som 

nästan 10 000 barn flyttade till länet och ungefär 7 000 barn flyttade därifrån. Ett 

decennium in på 2000-talet bor 24 procent av Sveriges barn i Stockholms län, en 

andel som ökat från 18 % vid mitten av 1990-talet. Länet blir därmed allt rikare 

på barn och samtidigt ökar de offentliga kostnaderna eftersom barnen behöver 

skola och hälsovård.  

 

Ökande födelsetal svarar för merparten av ökningen, men eftersom Stockholms 

läns summerade fruktsamhet har varit i det närmaste identisk med rikets sedan 

slutet av 1990-talet står dynamiken i länets specifika utveckling inte att finna där. 

Således är det migrationskomponenterna som drar till sig intresset (särskilt som 

födelsetalen är avhängiga befolkningens ålderssammansättning och därför också 

reflekterar flyttmönstren bland unga vuxna). Invandringen till Sverige har ökat 

kraftigt under senare år och eftersom invandrare ofta väljer att bosätta sig i stor-

stadsregioner, har större familjer och föder fler barn, ligger en stor del av förkla-

ringen i den ökade invandringen och minskade utvandringen av barn. Stock-

holms läns ökande antal barn och ökande andel av rikets barn förklaras alltså av 

både inflyttning av barn och inflyttning av unga vuxna som sedan får sina barn i 

Stockholm. Invandringen spelar härvidlag en stor roll, men också den inrikes 

omflyttningen av barn innebär i allt mindre utsträckning en stor nettoförlust för 

länet. Inte sedan rekordåret 1969 har den totala (inrikes+utrikes) nettoinflyttning-

en av barn varit så stor. För första gången på cirka 40 år har Stockholms län en, 

sedan 2006, noterbar nettoinflyttning av barn i åldern 0-5 år. Anledningen är att 

utflyttningen minskat samtidigt som inflyttningen ökat. 

 

Konsekvenserna av denna utveckling kräver betydande offentliga resurser. Vad 

som är svårare att begripa är vad denna utveckling kan tänkas bero på. Den 

schablonbild som de flesta analytiker vant sig vid är att: ”ungdomar flyttar i 

stora skaror till storstäderna, bildar familj och flyttar sedan därifrån för att låta 

barnen växa upp i en lugnare miljö”, måste möjligen revideras, eller det finns 

åtminstone tecken på att nästan lika många barn flyttar till som från länet. Den 

stora frågan är om detta är ett tillfälligt trendbrott eller om ännu fler kommer att 
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välja att få barn i storstan framöver och stanna kvar där istället för att flytta däri-

från. 

 

1.2. Syfte 

Det övergripande syftet med studien är att ge stöd till prognosarbetet genom ett 

förbättrat kunskapsunderlag där tidigare forskning sammanställs och nya empi-

riska analyser genomförs. Mer specifikt vill vi i denna rapport fördjupa kunskap-

erna om barnfamiljers flyttningar till, från och inom Stockholms län (samt i viss 

mån kvarboende) genom: 

 

1. En litteraturstudie av de faktorer som kan tänkas påverka att barnfamiljer flyt-

tar till, från eller stannar i en region i samband med barnafödande eller uppskju-

tande av barnafödande. Vi avser även att behandla de senaste årens ökade in-

tresse bland fertilitetsforskare för regionala fertilitetsskillnader och även de bi-

drag som denna forskning börjat ge till flyttningslitteraturen. 

 

2. En empirisk analys av förändringar i antal barnfamiljer i Stockholms län och 

vilka slags bruttoflyttningar som ligger bakom förändringarna. Vi kommer också 

att belysa hur flyttbenägenheten i allmänhet ser ut bland barnfamiljer och 

huruvida det går att identifiera några särskilda attribut som förknippas med mer 

eller mindre flyttbenägna barnfamiljer. Dessutom kommer vi kort att belysa hur 

flyttmönstren omfördelar barnfamiljerna mellan kommunerna i Stockholms län 

och uppmärksamma om en föräldragenerations typ av uppväxtort kan bidra till 

att förklara inflyttningen till Stockholms län.  

 

1.3. Disposition 

Den följande texten är uppdelad i tre olika kapitel. Det nästkommande kapitlet 

innehåller en litteraturgenomgång av relevant tidigare forskning. I huvudsak 

behandlas fertilitetsforskning med ett fokus på regionala skillnader och den 

forskning som börjat intressera sig för flyttningarnas påverkan på fertiliteten, 

samt mer traditionella flyttningsstudier med fokus på barnfamiljers flyttningar. 

Det tredje kapitlet innehåller en empirisk undersökning av förändringar i antal 

barnfamiljer i Stockholms län och vilka slags bruttoflyttningar som ligger bakom 

förändringarna. På en inledning följer ett avsnitt om barnfamiljernas allmänna 

flyttbenägenhet och ett avsnitt som belyser de sammantagna omflyttningsmönst-

ren inom samt till och från Stockholms län. Ett tredje avsnitt fördelar de olika 

flyttkomponenterna på subgrupper av barnfamiljer och ett fjärde avsnitt belyser 

kort betydelsen av föräldrarnas uppväxtmiljö för valet att bo i storstadslänet 

Stockholm eller ej. I det fjärde och avslutande kapitlet summeras och diskuteras 

rapportens resultat. 
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2. Tidigare forskning 

2.1. Inledning 

Den följande texten är uppdelad i två olika block. I det första behandlas fertili-

tetsforskning med ett fokus på regionala skillnader och den forskning som börjat 

intressera sig för flyttningarnas påverkan på fertiliteten. I det andra blocket be-

handlas mer traditionella flyttningsstudier med fokus på barnfamiljers flyttning-

ar. 

 

2.2. Fertilitet 

Fertilitet är sedan länge ett välbeforskat område med en synnerligen omfattande 

litteratur. Enkelt uttryckt innebär fertilitet – eller fruktsamhet - det genomsnitt-

liga antalet barn som kvinnorna (eller männen) får under sin livstid. I motsats till 

måttet nativitet – eller födelsetal - (antal födda per förutvarande invånare) är fer-

tiliteten inte avhängigt en befolknings sammansättning i termer av t ex ålder eller 

kön. En nackdel är däremot att fertiliteten strängt taget inte kan beräknas innan 

en grupp (potentiella) föräldrar har dött eller åtminstone blivit för gamla för att 

sätta barn till världen. Därför används ofta den summerade fruktsamheten, ett 

mått som innebär att fruktsamheten i olika åldrar ett visst år summeras. På så vis 

erhålls en mer aktuell bild, men det bör noteras att måttet i själva verket är en 

beräkning och att under perioder när åldern för att bli förälder tenderar att stiga, 

så kommer den summerade fruktsamheten att underskatta den faktiska och vice 

versa.  

 

Inom den samhällsvetenskapliga forskningen har stor möda lagts vid att analy-

sera faktorer som påverkar fertilitetens utveckling såväl på samhälls- som på 

individnivå. Studier som fokuserar på regionala skillnader i fertilitet, vilket indi-

rekt är relevant för denna rapport, är emellertid betydligt färre och saknar därför 

det djup som finns inom andra mer välbeforskade områden. Dessutom kompli-

ceras bilden ytterligare av att befolkningsstrukturen, som är en viktig faktor för 

att förstå hur många barn som föds, framförallt förändras genom flyttningar på 

den regionala nivån. Flyttningar är det område som står i fokus i denna rapport, 

närmare bestämt barnfamiljers flyttningar, men behandlas mer ingående senare i 

rapporten. I den text som följer härnäst fokuseras på några områden som bedöms 

vara särskilt relevanta för att förstå hur fertiliteten utvecklas inom Stockholms-

regionen. Ambitionen är att ge en översikt av, företrädesvis den europeiska, litte-

raturen under de senaste åren för att dels förstå forskningsläget och dels för att 

kunna ge uppslag till fördjupade empiriska analyser som kan hjälpa till att förstå 

hur fertiliteten utvecklas inom Stockholmsregionen och vad som därvidlag kan 

förväntas framöver. Tanken är att fertilitet och (barnfamiljers) flyttningar har 
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viktiga beröringspunkter även om de vanligtvis betraktas som två helt separata 

forskningsfält. 

 

Inledningsvis kan det dock vara på sin plats att ge en mycket kort överblick av 

fertilitetens utveckling ur ett svenskt historiskt perspektiv (för allmänna översik-

ter se exempelvis Dribe och Stanfors, 2005; SCB, 1999). Den svenska fertilitets-

nedgången påbörjades mot slutet av 1800-talet från en nivå på cirka 4,5 barn per 

kvinna (som varit förhållandevis konstant historiskt) och minskade under början 

av 1900-talet kraftigt till 1930-talet då det föddes väldigt få barn och som resulte-

rade i en intensiv debatt (t.ex. makarna Myrdals bok ”Kris i befolkningsfrågan” 

(Myrdal och Myrdal, 1934)). Sett ur ett längre tidsperspektiv har förstföderskor-

nas ålder ökat i Sverige liksom i de flesta andra västländer samtidigt som den 

summerade fruktsamheten har minskat som en konsekvens av att förstföders-

korna blivit allt äldre och då får allt färre kvinnor fler än två barn (Gustafsson, 

2001). Sedan de första årtiondena under 1900-talet har fertiliteten emellertid vari-

erat kraftigt över tid, en slags bergochdalbaneliknande utveckling (Hoem, 2005) i 

samband med olika ekonomiska kriser och strukturomvandling, men även med 

förändringar vad gäller svenska kvinnors ekonomiska och sociala roller (Dribe 

och Stanfors, 2005).  

 

Även om sådana kraftiga förändringar är synnerligen viktiga, är det lika viktigt 

att poängtera att antalet barn som svenska kvinnor föder under sin fertila period 

varit tämligen konstant under lång tid med två barn per kvinna i genomsnitt un-

der sin livstid. Detta innebär att tvåbarnsnormen fortfarande är stark i Sverige 

(Hoem och Hoem, 1989; SCB, 2009). SCB (2011b) publicerade nyligen en rapport 

om hur olika generationers barnafödande sett ut över tid. SCB konstaterar att den 

viktigaste skillnaden mellan tidigare och senare generationers barnafödande är 

att de sistnämnda föder sitt första barn i allt äldre åldrar, men att skillnaden mel-

lan generationer är liten när det gäller andelen som föder ett (första) barn. Inte 

heller tycks senareläggningen påverka andrabarnsfödandet, men däremot kom-

mer troligen inte de senare födda generationerna i lika stor utsträckning som 

tidigare generationer att få ett tredje och fjärde barn (även om SCB (2011a) häv-

dade att ökande tredjebarnsfödslar var en trend, särskilt i storstäder, om än inte 

att den var i närheten av 1990-talets höga nivåer). Enligt SCB (2011b) är det 

mycket som tyder på att en fortsatt senareläggning av barnafödandet kommer att 

få konsekvenser för det slutliga antalet barn och pekar på att barnafödandet 

skulle kunna öka om exempelvis etablering på arbetsmarknaden skulle ske tidi-

gare.  

 

2.3. Arbetsliv, utbildning och karriär 

Detta för oss in på frågor som rör fertilitet, arbetsliv, utbildning och karriär. Rent 

allmänt kan högutbildade kvinnor förväntas få barn senare i livet och även färre 

barn eftersom utbildning dels tar tid i anspråk och dels förväntas utbildning leda 

till ett mer karriärinriktat yrkesliv (Gustafsson, 2001). Det negativa sambandet 

mellan utbildning och fertilitet har också visats i en mängd olika studier (se 
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Dribe och Stanfors, 2010 för en översikt). Men det finns också studier som visat 

att även om högutbildade kvinnor väljer att få sitt första barn senare i livet så har 

de en hög fertilitet beträffande andrabarnsfödslar. Med hjälp av danska data tes-

tade Gerstner et al. (2007) om det möjligen kunde vara så att högutbildade kvin-

nor får barn med ett kortare tidsintervall (eftersom de har spenderat tid på att 

utbilda sig kan man tänka sig att de har mindre tid på sig att föda det antal barn 

som de vill få och måste därför s.a.s. ”snabba på”) eller om det kunde vara så att 

kvinnornas partner på något sätt skulle påverka fertilitetstempot. Gerstner et al. 

(2007) fick emellertid inget stöd för någon av dessa hypoteser. 

 

Svenska studier (Hoem et al. 2006a och 2006b) har visat att utbildningsnivån i sig 

inte har lika bra förklaringsgrad som utbildningens inriktning. Exempelvis visar 

de att kvinnor med en högre utbildning inriktad mot undervisning och hälsovård 

har en mycket lägre barnlöshet jämfört med andra utbildningsinriktningar (oav-

sett utbildningarnas längd). Kvinnor som däremot har humaniora (arts and hu-

manities) som utbildningsinriktning har betydligt högre andel som inte får barn 

(Hoem et al. 2006a). Dessa mönster stämmer tämligen väl även om man inte end-

ast ser till barnlöshet. Utbildningsinriktning är viktig för att förstå även det totala 

antalet barn som kvinnor med högre utbildning får. Ett intressant resultat är vi-

dare att kvinnor med forskarutbildning har, enligt författarna, förvånansvärt 

ordinärt barnafödande jämfört med övriga kvinnor, vilket går stick i stäv med 

teorier om utbildning, karriär och lägre barnafödande (Hoem et al. 2006b). 

 

Utifrån dessa och andra studier för Dribe och Stanfors (2010:851f) en intressant 

diskussion om att systematiska skillnader beträffande karriärvägar, krav inom 

arbetssektorer och möjligheter att kombinera familje- och arbetsliv påverkar en 

rad valmöjligheter i livet, inklusive barnafödande, genom utbildningsvalet. Den 

som exempelvis väljer en studieinriktning som leder till ett karriärorienterat ar-

bete inom den privata sektorn har möjligen sämre förutsättningar att få många 

barn tidigt i livet jämfört med den som väljer en mindre karriärinriktad utbild-

ning inom den offentliga sektorn (oavsett om utbildningarnas längd är lika 

långa). Den offentliga sektorn anses generellt sett vara mer familjevänlig jämfört 

med den privata, enligt Dribe och Stanfors.  

 

Men å andra sidan argumenterar Dribe och Stanfors (2010) att lönerna tenderar 

att vara högre inom den privata sektorn och, även om en föräldraledighet möjlig-

en blir mer ekonomiskt olönsam inom den privata sektorn med bättre löneut-

veckling, finns det möjligheter att köpa sig fri från vissa hushållssysslor för per-

soner med högre lön. Dessutom anses Sverige vara ett föregångsland när det gäl-

ler att stödja kombinationen arbets- och familjeliv (Billari och Kohler, 2004) tack 

vare den generella välfärdsmodellen (se även Hoem, 2005). Högutbildade par i 

Sverige är exempelvis mer benägna än andra par att använda offentlig barnom-

sorg (Stanfors, 2003 ref i Dribe och Stanfors, 2010) som både är billig och av god 

kvalitet. Det är med andra ord inte uppenbart att enbart högre utbildning skulle 

ha en negativ effekt på barnafödandet. Den skulle faktiskt kunna ha en positiv 

effekt. 
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I sin empiriska studie av svenska ”power couples” (par med den högsta utbild-

ningsnivån inom områden som kan antas vara tydligt karriärinriktade) – en typ 

av par som för övrigt kan förväntas vara särskilt framträdande inom Stockholms-

regionen – undersöker Dribe och Stanfors (2010) om denna grupps barnafödande 

på något sätt är avvikande jämfört med andra grupper. Sett till den internation-

ella litteraturen skulle man förvänta sig att just ”power couples” väntar med att 

föda barn och dessutom får färre barn än andra mindre karriärinriktade par, men 

som redan nämnts är de svenska förhållandena annorlunda jämfört med de flesta 

andra länder. Därför är resultaten kanske mindre förvånande än om studien ge-

nomförts med andra än svenska data. Det visar sig förvisso att ”power couples” 

är äldre när de får sitt andra barn, men även att dessa par har en betydligt större 

benägenhet att fortsätta få barn efter det första barnet jämfört med andra, mindre 

karriärorienterade, par. Delvis kan detta förklaras med att ”power couples” har 

en lägre risk att separera. Vidare visar det sig att ”power couples” som är an-

ställda inom den offentliga sektorn har ytterligare högre fertilitet, sannolikt bero-

ende på att den offentliga sektorn antas vara mer barnvänlig (men oavsett privat 

eller offentliga sektor är paren lika stabila). Dribe och Stanfors (2010:870-871) drar 

slutsatsen att resultaten tyder på att det går att kombinera arbete och familjeliv i 

Sverige, även för karriärorienterade par, trots att deras arbeten kanske är mer 

krävande.  

 

I Dribe och Stanfors (2010) studie ingår ortstyp som en kontrollvariabel, där bl.a. 

storstäder går att urskilja. Resultaten är desamma som i de studier som behand-

las mer ingående nedan, dvs. att barnafödandet är lägre i storstäder och högre på 

landsbygden. Men för denna rapports syften är det beklagligt att Dribe och Stan-

fors studie inte analyserar eventuella kombinerade effekter av ”power couples” 

och bostadsort. Det är nämligen tänkbart, kanske t.o.m. troligt, att just ”power 

couples” är överrepresenterade i Stockholm. Men det går alltså inte att utläsa hur 

barnafödandet för ”power couples” ser ut i olika bostadsorter. Däremot visar 

Compton och Pollak (2007) att ”power couples” är överrepresenterade i åt-

minstonde amerikanska storstäder. Det visar sig emellertid inte bero på en ab-

normt stor inflyttning av denna slags familj, utan att denna familjetyp oftare 

formeras i storstäder än på andra håll. 

 

Hakim (2003) fokuserar på kvinnors livsstilspreferenser som förklaring till kvin-

nors minskade barnafödande och kritiserar mycket av den tidigare forskningen 

för att ha fokuserat alltför mycket på övergripande ekonomiska förklaringsfak-

torer. Istället menar Hakim att ett fokus på kvinnors preferenser gällande barna-

födande (och andra ”livsstilsfaktorer”) bättre skulle kunna bidra till att förstå 

orsakerna bakom varför allt fler kvinnor väljer att föda färre barn. Statistiska 

Centralbyrån genomförde 2009 en enkätundersökning för att undersöka kvinnors 

och mäns inställning till barnafödande (SCB, 2009). Resultaten tyder, trots all-

männa diskussioner i samhället om värderingsförändringar (se t.ex. Inglehart, 

1997), på att fertiliteten inte kommer att förändras särskilt mycket framöver. Ex-

empelvis uppger barnlösa i stor utsträckning att de vill ha två barn och bland de 
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som redan har ett barn att de flesta vill ha ett till, medan majoriteten av tvåbarns-

föräldrarna inte vill ha fler barn. Cirka tre procent av respondenterna med barn 

hade använt sig av provrörsbefruktning för att bli gravida (SCB, 2009), vilket är 

noterbart eftersom denna möjlighet är förhållandevis ny och därmed kan möjlig-

göra barnafödande i äldre åldrar. En sådan effekt torde vara särskilt intressant i 

storstadsområden där förstföderskorna alltså är äldre. I studien finns emellertid 

inga uppdelningar beroende på var de olika respondenterna bor, vilket hade va-

rit intressant ur den föreliggande rapportens perspektiv. 

 

2.4. Regionala variationer i fertilitet 

Det är sedan länge känt att fertiliteten är lägre i städer jämfört med på landsbyg-

den (se t.ex. Carlsson, 1966). I det följande behandlas nyare forskning som expli-

cit fokuserat på regionala variationer i fertilitet.  

 

Tyskland är ett intressant land att studera ur ett regionalt fertilitetsperspektiv. 

Efter återföreningen mellan Öst- och Västtyskland sjönk fertiliteten kraftigt i det 

forna Östtyskland. Inom Östtyskland var de regionala skillnaderna i fertilitet 

mindre än i Västtyskland och skillnaderna inom Östtyskland minskade ytterli-

gare efter återföreningen (Gans, 1996 ref i Hank, 2001). Hank (2001) visar att reg-

ionala fertilitetsskillnader i Västtyskland varit betydande sedan den kraftiga fer-

tilitetsnedgången under slutet av 1960- och början av 1970-talet (då det allmänna 

fertilitetstalet sjönk från 2,5 barn per kvinna till 1,5 barn under bara några år). 

Områden med särskilt hög fertilitet återfinns i de norra och södra delarna av 

Tyskland (TFR 1,9), medan universitetsstäder har extremt låga fertilitetsnivåer 

(TFR 0,9).  

 

De regionala skillnaderna i fertilitetsnivåer mellan städer och landsbygd visar 

inte några tecken på att närma sig varandra över tid. Hank menar att strukturella 

faktorer, såsom befolkningstäthet, familjeflyttningar och arbetsmarknad, är starkt 

förknippade med skillnader i fertilitet. Men det finns även mer oväntade sam-

band, t.ex. visar det sig att i regioner där barnomsorgsutbudet är bra är fertilite-

ten lägre och Hank pekar på att regionala attitydskillnader och värderingar ver-

kar ha viss betydelse för fertilitetsnivåerna. I en uppföljande studie (Hank, 2002) 

beaktas regionala faktorer (urbaniseringsgraden, lokala barnomsorgsutbudet och 

den lokala arbetsmarknadsstrukturen, i det här fallet, andelen anställda inom 

den tertiära sektorn, arbetslöshetsnivån och kvinnlig förvärsarbetsfrekvens) mer 

ingående. Resultaten ger emellertid inte något empiriskt stöd för att de regionala 

fertilitetsskillnaderna kan förklaras av oberoende regionala faktorer. Resultaten 

pekar istället på att den mesta regionala variationen tycks bero på skillnader i 

den rumsliga fördelningen av individuella egenskaper.  

 

Holland är däremot ett land där de regionala fertilitetsskillnaderna minskat se-

dan 1970- och 1980-talet men där betydande skillnader fortfarande finns och där 

det vanliga mönstret med högre fertilitet i mindre regioner än i större regioner 

framträder (De Beer och Deerenberg, 2007). I sin studie ställer sig De Beer och 
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Deerenberg (2007) frågan huruvida dessa skillnader kan förväntas minska ytter-

ligare tills det att några regionala skillnader inte längre går att skönja. Analysen 

genomförs i två steg. I det första så prövar de olika demografiska (andel kvinnor 

boende i ensamhushåll samt andel kvinnor med icke västerländskt ursprung), 

socioekonomiska (andel av befolkningen med låg inkomst, socialbidragstagare 

och andel nybyggda hus) och kulturella (regionala skillnader i religionstillhörig-

het, urbaniseringsgrad och fertilitetstal 1969) variablers påverkan på det all-

männa fertilitetstalet på regional nivå. Dessa resultat bryts i ett andra steg ned i 

vilken utsträckning de kan förklaras av skillnader mellan större eller mindre or-

ter. Även om man kan diskutera variablernas innehåll visar det sig att kulturella 

skillnader har en större inverkan på fertilitetsskillnaderna jämfört med de demo-

grafiska och socioekonomiska variablerna. Författarna drar slutsatsen att de reg-

ionala fertilitetsskillnaderna knappast kommer att försvinna, åtminstone inte 

inom kort (De Beer och Deerenberg, 2007). 

 

I de flesta europeiska länder verkar det vara så att det finns regionala skillnader, 

men att dessa minskar över tid. I exempelvis Polen var skillnaden i summerad 

fruktsamhet mellan städer och landsbygd mer än ett barn per kvinna 1960, men 

år 2000 hade skillnaden minskat och 0,3 fler barn föddes per kvinna på lands-

bygden jämfört med i städer (Kulu, 2006). Även i länder med den ”lägsta av de 

låga” fertilitetsnivåerna finns regionala skillnader såsom i Italien där Michielin 

(2004) visade att de låga fertilitetsnivåerna i städerna till stor del hänger samman 

med ekonomi och boendekostnader, men även karriären för utbildade kvinnor. 

Studien visar också att barnafödande har en betydande negativ effekt på lång-

väga flyttningar, men verkar inte direkt påverka de kortväga flyttningarna. Även 

i Estland finns regionala skillnader och Kulu (2005) har visat att flyttare där tycks 

anpassa sin fertilitet till den som råder på den plats de flyttar till. Liknande resul-

tat har även visats för Österrike (Kulu, 2006). 

 

I två av de för denna rapport mer intressanta studierna konstaterar Kulu et al. 

(2007) att mycket uppmärksamhet ägnats åt att studera hur fertilitet varierar mel-

lan länder och för olika demografiska- och socioekonomiska grupper, men att 

betydligt mindre uppmärksamhet ägnats åt regionala skillnader i fertilitet (se 

dock SCB, 2005). Enligt Kulu et al. verkar det finnas ett antagande inom fertili-

tetsforskningen om att regionala variationer inom länder är alltför små för att bry 

sig om, eller att det bara är en tidsfråga innan de regionala skillnaderna har jäm-

nats ut. Hank (2001) hävdar att även om många fertilitetsforskare menar att det 

inte råder någon konsensus om hur fertilitetsskillnader mellan länder kommer 

utvecklas framöver, verkar många forskare hålla med om att fertilitetsskillnader 

inom länder kommer att minska som en konsekvens av ökande samhällelig in-

tegration. Kulu et al. (2007) noterar även att lite har sagts om förklaringar bakom 

de regionala skillnaderna. 

 

I sina två studier beskriver Kulu et al. hur fertilitetsmönstren ser ut för olika reg-

iontyper inom Danmark, Finland, Norge och Sverige och studerar i vilken ut-

sträckning skillnaderna kan sägas bero på socioekonomiska skillnader mellan 
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invånarna i de olika regiontyperna (Kulu et al. 2007), samt hur fertiliteten skiljer 

sig åt mellan centrala bostadsområden och förorter (Kulu et al. 2009). Resultaten 

visar att de generella fertilitetstalen liknar varandra mellan de olika länderna, om 

än Sverige sticker ut med en större variation i upp- och nedåtgående fertilitet 

över tid. Mot slutet av 1960-talet var den summerade fruktsamheten (TFR) unge-

fär 2,6 barn per kvinna i genomsnitt för de fyra länderna, vilket minskade till 

cirka 1,8 i början av 2000-talet.  

 

För att kunna studera regionala skillnader delar Kulu et al. in de olika ländernas 

kommuner i sex olika kategorier, där exempelvis Stockholms och Göteborgs 

kommuner (inklusive förortskommuner) klassificeras som den mest urbana ka-

tegorin. För Sveriges del är detta en kategori där en allt större andel av den totala 

kvinnliga befolkningen i reproduktiv ålder bor (1975, 26 procent; 1985, 27 pro-

cent; 1995, 28 procent; 2003, 30 procent). Resultaten visar att för samtliga länder 

är fertiliteten som väntat högre på landsbygden och i mindre städer jämfört med 

mer urbana kommuner. Man kan dock notera att skillnaderna minskar något 

över tid. På samma vis är förstföderskornas ålder betydligt lägre på landsbygden 

jämfört med i mer urbana områden i Sverige och några större skillnader tycks 

inte vara skönjbara över tid (även om man kontrollerar för utbildning och in-

komst, som emellertid inte tycks ha någon märkbar effekt på fertilitetsskillnader). 

Däremot tycks förstföderskornas ålder i de mest urbana områdena öka något 

över tid, dvs. fertiliteten senareläggs (Kulu et al. 2007).  

 

I en senare studie (Kulu et al. 2009) nyanserar man de mest urbana storstadsom-

rådena och skiljer ut förortskommunerna (i den tidigare studien (Kulu et al. 2007) 

var förortskommunerna inkluderade i den mest urbana kategorin). Det visar sig, 

föga överraskande, att i samtliga länder (Danmark, Finland, Norge och Sverige) 

är fertiliteten högre i förorterna och förstabarnsföderskorna är marginellt yngre 

jämfört med i storstadskommunerna. Resultaten förändras inte av att utbildning 

och inkomst inkluderas i analysen. Däremot har SCB (2005) pekat på att föräld-

rarnas disponibla inkomst i relation till fastighetspris är betydelsefullt för benä-

genheten att ha ett andra barn, särskilt i Stockholmsregionen. Tredjebarnsbenä-

genheten i storstadsregionerna (inklusive Stockholm) är förhöjd både bland in-

vandrare och bland de familjer som har de högsta och lägsta inkomsterna. 

 

Basten et al. (2012) jämförde nyligen de regionala fertilitetsskillnaderna över tid i 

Tyskland, Schweiz och Österrike. De finner en ”slående” konvergens mellan reg-

ionerna i de olika länderna över tid, men noterar också att det finns regioner där 

skillnaderna faktiskt ökar, även om dessa fall tycks vara undantagen som bekräf-

tar regeln om minskade skillnader.  

 

En översikt av olika faktorers påverkan på de regionala fertilitetsnivåerna ges av 

Hank (2002) som lyfter fram hur såväl regionala möjlighetsstrukturer, som den 

sociala kontexten kan påverka fertiliteten. En ”möjlighetsstruktur” är urbanise-

ringsgrad, där starkt urbaniserade regioner anses vara mindre lämpliga som 

uppväxtmiljöer främst pga. bostadssituationen, men även för att urbaniserade 
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regioner erbjuder annat i livet än familjeliv (Basten et al. 2012). Å andra sidan 

anses urbaniserade regioner vara miljöer där det är lättare att träffa en partner.  

 

En annan faktor att beakta är den lokala arbetsmarknaden eftersom kvinnors 

förvärvsarbete anses vara en viktig förklaring till fallande fertilitetsnivåer, men 

sambandet är idag alltmer ifrågasatt, åtminstone i samhällen där möjligheterna 

att kombinera barn och arbetsliv är väl utbyggda. Men i länder som Tyskland, 

vilket är Hanks (2002) utgångspunkt, anses bristen på barnomsorgsmöjligheter 

vara en viktig barriär för kvinnors möjligheter att kombinera barn och arbete (i 

Sverige har dock Hoem (2000) visat att det finns ett positivt samband mellan 

sysselsättning och fertilitet på den kommunala nivån). Vidare diskuteras den 

regionala yrkesstrukturen där ett stort utbud av karriärinriktade arbeten torde 

minska kvinnors benägenhet att få barn, givet att det inte finns goda barnom-

sorgsmöjligheter. Den sociala kontextens betydelse för barnafödande är måhända 

mindre tydlig, men Hank argumenterar för att vi alla påverkas av personer i vår 

sociala och rumsliga omgivning. Med referens till Nauck (1995) poängteras att 

den regionala kontexten kan betraktas som ”kulturellt normativa miljöer” där 

olika sociala krafter påverkar individen att anpassa sig till andra människors för-

väntningar, t.ex. vad gäller familjebildning och barnafödande. 

 

2.5. Bostadsmarknaden 

Bortser man från den litteratur som visat att unga människors möjligheter att bo 

tillsammans, istället för hos sina respektive föräldrar, påverkar benägenheten att 

föda barn (vilket ur ett samtida svenskt perspektiv kan verka tämligen självklart), 

finns det flera faktorer som kan påverka barnafödandet som är relaterade till 

bostadsmarknaden. Generellt sett pekar litteraturen på att löneläget liksom bo-

endekostnaderna är högre i storstäder, men också på att fertiliteten är lägre 

(Clark, 2012). Om det finns några direkta orsakssamband mellan löner, boende-

kostnader och fertilitet är emellertid inte helt klart och det finns andra faktorer 

som i och för sig mer sällan lyfts fram, men som skulle kunna förklara varför 

kvinnors fertilitet generellt sett är lägre i storstäder. De vanligaste förklaringarna 

brukar dock göra gällande att kvinnor som bor i storstäder avstår från, eller skju-

ter upp, barnfödande eftersom de prioriterar arbete/karriär framför att få barn, 

eller att boendekostnaderna är för höga för att unga människor skall kunna ha 

råd med den bostad de föredrar om de skall bilda familj. Men som visats i tidi-

gare genomgång är detta inte självklart och man kan tänka sig flera alternativa 

förklaringar (såsom att storstäder skulle vara sämre anpassade för barnfamiljer 

eller att andelen singlar är större i storstäder osv.) men som följande genomgång 

visar, tycks mycket av den senaste forskningen intressera sig för boendekostna-

der. 

 

I en nyligen publicerad studie ställer Clark (2012) frågan hur förhållandet mellan 

boendekostnader och fertilitet ser ut samt hur geografiska skillnader i boende-

kostnader påverkar såväl åldern för första barnet som det totala antalet barn en 

kvinna får. Eftersom studien fokuserar på amerikanska förhållanden kan det vara 
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värt att påpeka att de ekonomiska kostnaderna för att få barn är högre i USA 

jämfört med i länder med ett större socialt skyddsnät såsom i Sverige och att 

amerikaner därför i större utsträckning ställs inför valet att investera i bostad 

eller barn. Men även om den offentliga barnomsorgen är väl utbyggd i Sverige 

finns det naturligtvis liknande ”valsituationer” här såsom mellan att få barn och 

skaffa sig en utbildning/göra karriär/skaffa en stor bostad i ett högstatusområde 

etc. Clarks resultat visar att kvinnor i städer med höga boendekostnader får barn 

i äldre åldrar jämfört med kvinnor som bor i städer med lägre boendekostnader. 

Samtidigt är det framförallt högutbildade kvinnor i städer med högre boende-

kostnader som skjuter upp sitt barnafödande. Dessutom visar Clark att det totala 

antalet barn per kvinna inte skiljer sig beroende på städernas boendekostnader, 

vilket tyder på att kvinnor som bor i städer med höga boendekostnader ändå 

hinner få det antal barn de vill ha, trots att de får sitt första barn i en äldre ålder 

(Clark, 2012), vilket överrensstämmer med tidigare refererade arbeten (se Dribe 

och Stanfors, 2010). 

 

I en svensk studie analyserar Ström (2010) i vilken utsträckning bostadstyp, upp-

låtelseform och bostadens storlek är faktorer som påverkar barnafödandet. Ef-

tersom studien kombinerar register- och enkätdata ger den en ovanlig möjlighet 

att undersöka frågor som idag är svåra att undersöka i Sverige eftersom uppgif-

ter om exempelvis bostadsstorlek inte längre är lättillgängliga sedan Folk- och 

bostadsräkningarna avskaffats (Jansson och Moberg, 2012). Ströms (2010) resultat 

visar att bostadens storlek är starkt förknippad med fertilitet, men effekten av 

bostadstyp och upplåtelseform är mer oklar. I studien ingår en variabel som mä-

ter huruvida man bor i en storstad eller inte, men inte heller i detta fall går det att 

se något tydligt samband.  

 

I en nyligen publicerad svensk studie (med samma data som Ström, 2010) foku-

serar Enström Öst (2012) på om beslut att köpa en bostad och att få barn är beslut 

som fattas mer eller mindre samtidigt. Genom att följa tre olika födelsekohorter 

(personer födda 1956, 1964 och 1974) studeras även hur betydelsen av olika indi-

vid/hushållsvariabler förändras över tid. Resultaten visar att familjebildning och 

bostadsköp i allt större utsträckning sker samtidigt, och eftersom detta samband 

är starkare för yngre personer (som dessutom möter en allt mer problematisk 

bostadssituation) jämfört med äldre generationer, konstaterar Enström Öst att 

bostadssituationen blivit en allt viktigare faktor för att förstå barnafödandet. 

Detta stöds ytterligare av att kostnaden för att äga en bostad påverkar de yngre 

generationernas barnafödande, men inte alls är signifikant för de äldre generat-

ionerna. Detta innebär att otillräcklig tillgång till bostäder kan bidra till ett för-

dröjt barnafödande.  

 

En fråga som diskuterats flitigt inom den här litteraturen är den om hur de even-

tuella orsakssambanden mellan bostad och fertilitetet kan tänkas se ut. Ström 

(2010: 510) argumenterar t.ex. för att det verkar mer troligt, att i regioner med 

brist på ”lämpliga bostäder till rimliga kostnader” så går orsakssambandet från 

bostad till barnafödande och inte tvärtom, dvs. bostad först och därefter barn 
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(inte barn först och sedan leta bostad). Även om man kan diskutera vad som kan 

betraktas som ”lämpligt” och ”rimligt”, verkar ett sådant argument förnuftigt 

(och det talar dessutom till ett slags ansvarstagande som förälder). Men man kan 

naturligtvis fråga sig om ”trångboddhet” historiskt varit ett betydande hinder för 

barnafödande och om så inte varit fallet fundera över rimligheten i ett sådant 

orsakssamband. Å andra sidan pekar Enström Östs (2012) resultat på att den allt 

besvärligare bostadsmarknaden i storstäderna verkar bidra till lägre fertilitet, ett 

samband som inte fanns för tidigare generationer när bostadsmarknaden var mer 

tillgänglig. Enström Öst pekar exempelvis på att de svenska huspriserna ökat 

med 300 procent under en 25-årsperiod, vilket skall jämföras med att den gene-

rella prisnivån ökat betydligt mindre (med 155 procent). Utan att gå alltför djupt 

in i denna diskussion kan man konstatera att det nästan verkar omöjligt att slå 

fast orsakssambandet, utan någon form av experiment.  

 

2.6. Fertilitet och flyttningar 

Om ovanstående exempel kan sägas ingå i den litteratur som har huvudfokus på 

fertilitet (men som ibland inkluderar flyttningar, huvudsakligen lokala flyttning-

ar genom bostadsbyten), så finns det en annan fertilitetslitteratur där flyttningar 

får större uppmärksamhet (senare i rapporten diskuteras den mer renodlade 

flyttningsforskningen under rubriken ”Barnfamiljers flyttningar”). Studier som 

behandlar fertilitet och migration inom detta fält brukar ta sin utgångspunkt i 

någon eller några av följande hypoteser: socialiseringshypotesen, anpassnings-

hypotesen, selektionshypotesen och avbrottshypotesen (se t.ex. Courgeau, 1989; 

Michielin, 2004; Kulu, 2005). Socialiseringshypotesen antar att flyttares fertilitet 

liknar den fertilitet som rådde i det område som flyttarna växte upp i. Anpass-

ningshypotesen tar den motsatta utgångspunkten och gör gällande att flyttare 

anpassar sin fertilitet till den region de flyttar till. Selektionshypotesen liknar 

anpassningshypotesen men hävdar att det snarare är så att flyttare är en speciell 

grupp som flyttar till områden där de passar in och deras fertilitet liknar därför 

den som råder på destinationen. Slutligen avbrottshypotesen som gör gällande 

att eftersom flyttning är en sådan omvälvande händelse så minskar fertiliteten 

direkt efter flytten pga att det är ”så mycket som hänt” och det tar ett tag att an-

passa sig till den nya miljön och flytten i sig. 

 

Bortser man från studier av internationella migranters fertilitet (se SCB, 2008 för 

en jämförelse mellan inrikes och utlandsföddas fertilitet i Sverige, samt Anders-

son och Scott, 2005) finns det en del intressanta studier som är relevanta för 

denna rapport. Till exempel Courgeau (1989) som med franska data visat att 

kvinnor som flyttar från landsbygden till städer minskar sin fertilitet och det om-

vända gäller för kvinnor som flyttar i motsatt riktning. Enligt Courgeau visar 

detta att kvinnor anpassar sitt barnafödande till de nivåer som råder på de plat-

ser de väljer att bosätta sig. Men det fanns även tecken som pekade på en selekt-

ionseffekt även om det inte är alldeles okomplicerat att utröna om det handlar 

om anpassning eller selektion (eller både och). Kulu’s (2005) studier av fertilitet 

och flyttningar i Estland visade att flyttare, oavsett om de växt upp på landet 
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eller i staden, uppvisade en fertilitet som liknade den vid flyttdestinationen. De 

som flyttade för att bilda ett par uppvisade som väntat en generellt sett högre 

fertilitet.  

 

Kulu och Boyle’s (2009) finska studie av hög fertilitet i förorter, där de undersö-

ker barnafödande bland personer som flyttar från olika ursprung till olika desti-

nationer, visade att de som flyttade från storstadens centrum till förorten hade 

högre fertilitet jämfört med de som stannade kvar i centrum. Vidare undersökte 

Kulu och Vikat (2007) med finska data hur fertiliteten varierar över olika bostads-

typer och hur barnafödandet ser ut efter att ett par bytt bostad. Resultaten visar, 

som väntat, att fertiliteten är högst för par som bor i enfamiljshus och lägst för 

boende i lägenheter (ett resultat som står sig även när författarna kontrollerar för 

olika demografiska- och socioekonomiska karaktäristika). De visar också att par 

som flyttat till en ny bostad har en högre benägenhet att få barn, dvs. det som 

Rossi (1955) poängterade att många flyttningar är anpassningar till olika faser i 

livscykeln (se nedan). Särskilt stor benägenhet att få ett tredje barn har personer 

som bor i enfamiljshus vilket Kulu och Vikat (2007) pekar på, att ett boende med 

generöst utrymme och i en barnvänlig miljö leder till högre fertilitet (jfr Ström, 

2010 och Enström Öst, 2012). 

 

2.7. Barnfamiljers flyttningar 

Om den ovan nämnda litteraturen fokuserar på barnafödande och flyttningar, så 

har den mer allmänna flyttningslitteraturen ett mer generellt perspektiv på flytt-

ningar i olika livsfaser. Den livsfas som är av intresse för denna rapport är natur-

ligtvis den fas där barn ingår (som ibland delas upp i flera faser). Det finns emel-

lertid ingen specifik litteratur om barnfamiljers flyttningar (som det t.ex. gör för 

äldres flyttningar, se t.ex. Walters, 2001), utan dessa ingår oftast i en allmän livs-

fasrelaterad litteratur där barnfamiljsfasen vanligen identifieras via ett visst ål-

dersspann eftersom ingående data ofta saknas (ålder används med andra ord 

som en approximering för livsfas). En viktig delförklaring står rimligen att söka i 

det faktum att det inte ens i teorin är helt okomplicerat att avgränsa kategorin 

barnfamilj i ett datamaterial (mer om detta i den empiriska del som följer). Ytter-

ligare ett problem rör tillgången på data som i en del länder är bristfällig. I andra 

är det lättare att identifiera barnfamiljer, helt enkelt genom att uppgift om före-

komst av barn i hushållet är tillgängligt. Men barnfamiljers flyttningar verkar 

inte direkt varit föremål för en specifik forskning, vilket gör det svårare att ge en 

översikt av den kunskap som ändå finns.  

 

Som nyss nämnts finns det inom flyttningslitteraturen ett stort intresse för flytt-

ningar i olika faser av livet. Startskottet för den här litteraturen utgörs av Rossi’s 

(1955) studie om flyttningar i en amerikansk stad (Philadelphia) där han ville ta 

reda på varför hushåll flyttar. Noteras kan att vid tidpunkten för Rossi’s studie 

betraktades flyttningar som något skadligt både för individer och samhälle ef-

tersom flyttningar ansågs påverka den sociala stabiliteten (Rossi, 1988). Studien 

visade att flyttningar kan betraktas som en form av anpassningsprocess där hus-
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håll flyttar som en följd av förändringar i hushållets storlek och ålder. Enkelt ut-

tryckt visade han att olika typer av boenden var mer eller mindre lämpliga för 

olika faser i livet och när boendet inte passade den fas som hushållet befann sig i, 

så var lösningen att flytta till ett annat boende. Även om detta idag betraktas som 

självklart dröjde det innan livscykelperspektivet (eller som det numera – efter en 

modernisering av det bakomliggande teoretiska perspektivet – oftast benämns 

livsbaneperspektivet) fick genomslag. Poängen med livscykelperspektivet är 

alltså att när människor åldras genomgår vi olika faser i livet som vanligtvis är av 

genomgripande karaktär (t.ex. när man får barn, börjar arbeta eller när barnen 

flyttar hemifrån osv.) och att vi i dessa faser beter oss på likartade sätt. Detta gäl-

ler i hög grad flyttningar i en mängd olika avseenden, t.ex. varför man flyttar, 

varifrån och vart man flyttar, hur långt man flyttar, vilka boendepreferenser man 

har osv. 

 

Även om många unga vuxna numera bor centralt i städer är ännu normen att 

flytta till något ytterområde när barnen kommer. Där finns större bostäder till 

lägre priser, större grönområden, fler lekplatser och färre faror för barn (Lupi och 

Musterd, 2006). Samtidigt förefaller denna norm ha försvagats och under de sen-

ast gångna decennierna återfinns allt fler barnfamiljer i Europas stadskärnor (t ex 

Boterman et al. 2010; Engström, 2011).  

 

SCB (2010) visar på en nettoinflyttning av barnfamiljer från utlandet till Stock-

holms län, men en nettoflyttning ut från länets centrala delar och till grannlänen. 

Nettoinflyttningen utgör emellertid den huvudsakliga drivkraften bakom länets 

allt fler barnfamiljer. Detta konstaterar också Jansson och Moberg (2012) som, 

med anledning av att fertiliteten har sjunkit i hela Europa, ställer frågan om hur 

länge nettoinflyttningen har förutsättningar att fortgå.  

 

2.8. Boendepreferenser 

I en studie med svenska data undersökte Niedomysl (2008) vilka platsegenskaper 

som olika grupper värdesätter när de ställs inför ett (hypotetiskt) flyttbeslut över 

längre avstånd. Det visade sig då att personer med små barn (yngre än 13 år) 

boende hemma lägger större vikt vid närhet till vänner, familj och släktingar, 

barnvänliga bostadsområden, bostadsområdets rykte och ett lugnt område, jäm-

fört med personer med äldre barn boende i hushållet (13 år eller äldre) och per-

soner utan barn. Något förvånande var att småbarnsföräldrarna visade sig lägga 

mindre vikt vid bostadskostnader jämfört med de som hade äldre barn och de 

utan barn (Niedomysl, 2008). Möjligen kan det sistnämnda bero på att personer 

som nyligen blivit föräldrar har ett mer akut behov av att förändra sin boendesi-

tuation och lägger därför mindre vikt vid själva kostnaden. Intressant att notera 

är vidare att hushåll med lite äldre barn (13 år eller äldre) inte tycktes ha markant 

avvikande boendepreferenser jämfört med hushåll utan barn (undantaget prefe-

rens för goda möjligheter till högre utbildning). Detta kan tolkas som att det 

framförallt är småbarnsföräldrar som har något avvikande boendepreferenser i 

jämförelse med befolkningen i övrigt. 
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En annan studie visar att hushåll med barn i större utsträckning säger att de vill 

flytta till landsbygden jämfört med personer utan barn, och att en större andel av 

barnfamiljerna faktiskt gör slag i saken och flyttar till landsbygden jämfört med 

personer utan barn (Niedomysl och Amcoff, 2010). 

 

I en huvudsakligen enkätbaserad studie av boendepreferenser i Stockholm (och 

på några andra platser) visar Werner (2003) på skillnader mellan olika typer av 

barnfamiljer. Hon identifierar dels en mindre bemedlad grupp med så starka 

villadrömmar att de är beredda att lämna den dyra storstadsregionen, dels en 

mer lokalförankrad grupp som känner stark samhörighet med släkt och vänner i 

Stockholm och därför blir kvar. Till den senare gruppen hör också många 

andra/tredje generationens invandrare. 

 

I en norsk studie undersöktes frågan om hur boendepreferenser förändras över 

livscykeln där unga människor som bodde på landsbygden tillfrågades om hur 

de betraktade staden jämfört med landsbygden som lämpliga framtida platser att 

bo på (Rye, 2006). Det visade sig att ungdomarna ansåg att staden var mer attrak-

tiv för deras nuvarande livssituation. Men vad gäller det framtida boendet i 

vuxen ålder så ansåg de att landsbygden var mest attraktiv. Endast 12 procent 

svarade att de ville bo i en stad när de själva fått barn. Rye (2006) betonar dock 

att förväntade framtida boendepreferenser inte behöver vara desamma som de 

preferenser man faktiskt får senare i livet. Han poängterar också att möjligheter-

na att uppfylla sina preferenser kan krocka med behov och krav från, t.ex., ar-

betsmöjligheter, och att sådana krav inte nödvändigtvis behöver komma från 

individen utan också från familj och samhället. För föreliggande rapport är det 

dock beklagligt att studien inte inkluderar barn som bor i städer eftersom det 

skulle gett mycket värdefull information. Blaauboer (2011) som har undersökt 

barnfamiljers faktiska flyttmönster med utgångspunkt i longitudinella data från 

Nederländerna konstaterar att många som vuxna återvänder till samma typ av 

boendemiljöer som de själva har vuxit upp i eller nära andra släktingar (se också 

Hjälm, 2011). 

 

2.9. Varifrån och vart flyttar barnfamiljer? 

Det är väl känt att ensamstående är mer flyttbenägna än familjer. Detta är närm-

ast logiskt, eftersom såväl sociala band som försörjningssätten i en familj involve-

rar fler personer och därmed fler omvärldsrelationer. Det är också väl belagt att 

familjers flyttbenägenhet minskar med barnens ålder. Det är ovanligt att familjer 

flyttar efter att barnen har börjat skolan (t ex Nivalainen 2004). Dessutom visar 

data att åtminstone den interregionala flyttbenägenheten bland barnfamiljer har 

minskat, åtminstone i Sverige (Lundholm 2007). I motsats till inrikes flyttning 

(och flyttning inom EU) är långväga utrikes flyttning reglerad. Förutom familje-

vis invandring hör också anhöriginvandring hit. Kofman (2004) menar i en över-

siktsartikel att denna långväga invandring till Europa stryps allt mer över tid, 

något som också kan få konsekvenser för Stockholms län eftersom dessa grupper 

bidrar till regionens nettoinflyttning.  



2013:4 Barnfamiljers flyttningar kring sekelskiftet 2000… Befolkningsprognos 2013-2022/45 

 

 23 

Det finns också en omfattande litteratur inom familjerelaterad flyttning som fo-

kuserar på olika slags skillnader mellan män och kvinnor som är relaterade till 

familjeflyttning. Detta fält började beforskas redan i början av 1970-talet (t ex 

Åberg, 1972 eller Long, 1974). Även om teoribas och angreppssätt har varierat 

visar studierna att mannens karriär i högre grad än kvinnans gagnas av och styr 

familjers flyttningar (en översikt finns i Cooke, 2008).  

 

En tankegång som fått en del uppmärksamhet under senare år är att par gärna 

bosätter sig i närheten av någons föräldrar i samband med att de får barn (eller 

omvänt – att far- och morföräldrar flyttar till sina barnbarn). Tankegången är 

knappast långsökt eftersom de flesta småbarnsföräldrar har behov av barnpass-

ning (och kanske också den äldre generationen av olika slags hjälp och omsorg). 

Detta studiefält har nyligen varit föremål för ett avhandlingsarbete i Sverige 

(Hjälm, 2011). Liknande resultat har rapporterats från Nederländerna (Blaauboer, 

2011). 

 

Det har också gjorts en del studier av den process inom en familj som leder fram 

till ett flyttbeslut. Härvidlag har könsskillnader påvisats, liksom hur förhand-

lingspositioner inom familjen både spelar en roll för, och kan påverkas av, beslu-

tet (t ex Lundberg och Pollack, 2003; Levy et al. 2008). Bushin (2009) har, i en ex-

plorativ studie, nyligen dragit en lans för att också barnen ger viktiga influenser 

till detta slags beslutsfattande i familjer. Föreställningarna att livshändelser – t ex 

att få barn eller genomgå skilsmässa - leder fram till flyttningsrörelser i familjer 

är närmast självklara, i det senare fallet är det snarast en logisk följd. Också mot-

satta samband har påvisats, om än svagare, dvs. med flyttrörelser ökar också 

sannolikheten för skilsmässa eller att få barn (Clark och Withers, 2008; Boyle et 

al. 2008). Det för diskussionen till det faktum att långtifrån alla familjer är kärn-

familjer (Jansson och Moberg, 2012). Werner (2003) konstaterar utifrån enkätsvar 

att ensamstående med barn gärna hamnar nära den andra frånskilda föräldern 

och gärna i närheten av den bostad som tidigare var gemensam för hela familjen 

så att barnen inte ska behöva byta skola eller förskola. 

 

I en amerikansk studie analyserar Plane och Jurjevich (2009) hur flyttströmmarna 

till och från olika typer av städer ser ut i USA för olika åldersgrupper av flyttare. 

Deras studie visar tydligt hur man i olika åldersgrupper tenderar att flytta mot 

allt större städer (från mindre) och att det omvända gäller för andra åldersgrup-

per. Bland de yngre flyttarna (15-24 år) går flyttströmmarna nästan uteslutande 

mot de största städerna, men för den åldersgrupp som är mest intressant ur ett 

barnfamiljsperspektiv (25-34 år) är det den motsatta riktningen som gäller. Detta 

stämmer väl överens med hur man allmänt föreställer sig flyttningarna över 

livscykeln, eller som schablonmässigt nämndes inledningsvis i rapporten att 

”ungdomar flyttar i stora skaror till storstäderna, bildar familj och flyttar sedan 

därifrån för att låta barnen växa upp i en lugnare miljö” (men då med tillägget att 

denna bild kanske måste revideras – ur ett amerikanskt perspektiv verkar den 

åtminstone stämma).  

 



2013:4 Barnfamiljers flyttningar kring sekelskiftet 2000… Befolkningsprognos 2013-2022/45 

 

 24 

I en svensk studie undersöker Korpi et al. (2011) hur lönenivåerna förändras för 

flyttare som flyttar uppåt eller nedåt i tätortshierarkin. De visar att personer som 

flyttar uppåt (till större städer) förvisso får en betydligt bättre inkomst, men sam-

tidigt ökar deras boendekostnader markant. Faktum är att personer som flyttar 

ned i tätortshierarkin (från större till mindre städer) får en bättre ekonomi tack 

vare att boendekostnaderna är så pass mycket lägre att den lägre inkomsten to-

talt sett ändå blir högre.  

 

TMR (2013) har nyligen konstaterat att barn i Stockholms län har ett negativt 

flyttnetto gentemot andra län, men att det vägs upp av ett stort positivt flyttut-

byte med andra länder. De uppmärksammar också hur nettoflyttningen inom 

länet omfördelar barnen ut från länets mest centrala delar till kommuner i ytter-

områdena. 

 

2.10. Flyttmotiv 

Nyligen genomfördes den mest omfattande flyttmotivundersökningen hittills i 

Sverige. Studien försökte uppmärksamma två aspekter som negligerats i tidigare 

studier. Den ena aspekten var att undersöka om orsakerna till att folk flyttar va-

rierar med flyttavstånd (Niedomysl, 2011), vilket är relevant eftersom det faktiskt 

finns stor variation i hur långt man flyttar och det verkar inte särskilt sannolikt 

att den som bara flyttar några få kilometer skulle göra det av samma orsaker som 

den som flyttar flera hundra kilometer. Den andra aspekten var att inte försöka 

påverka respondenternas svar, utan att låta dem själva, med sina egna ord, be-

rätta om orsakerna till varför de flyttat (Niedomysl och Malmberg, 2009).  

 

Ser man till samtliga flyttare som flyttat ett avstånd längre än 20 km (men i övrigt 

oaktat avstånd) visar det sig att det vanligast förekommande motivet till flytten 

var arbete (26 procent). Därefter kommer ”sociala skäl” (24 procent), ”utbild-

ning” (17 procent), ”bostad” (16 procent), ”boendemiljö” (12 procent) och slutlig-

en en restpost ”övriga skäl” (5 procent). Men den här fördelningen visar sig skilja 

väldigt mycket om flyttarnas motiv delas upp efter hur långt de flyttade. Utan att 

gå in i detalj kan man konstatera att personer som inte flyttar särskilt långt (upp 

till 50 km) oftast uppger bostadsrelaterade flyttmotiv som förklaring till sin flytt. 

Över längre avstånd dominerar arbets- och studierelaterade flyttmotiv. Sociala 

skäl (ung. att flytta ihop/isär, flytta närmare släkt/vänner) visar sig vara viktiga 

oavsett flyttavstånd, även om det finns vissa skillnader om man analyserar kate-

gorin mer noggrannt (över kortare flyttavstånd betyder ”sociala skäl” vanligen 

att man flyttar ihop/isär, och över längre avstånd betyder det flytta närmare 

släkt/vänner). Förutom över olika avstånd, analyseras även hur flyttmotiven va-

rierar för personer med olika demografiska och socioekonomiska egenskaper 

(dock alltså inte ”egenskapen” ha barn eller ej). 

 

Med samma data genomfördes nyligen en analys under rubriken ”Varför flyttar 

svenska barnfamiljer?” (TMR, 2012). Enligt resultaten av enkäten är det i första 

hand sociala skäl, arbete och boende som är de viktigaste orsakerna till barnfa-
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miljernas flyttningar. Kortväga flyttningar – ”bostadsbytare” – drivs däremot 

mest av boendepreferenser och boendemiljö medan ju längre avstånd man flyt-

tar, desto mer är det arbetet eller sociala skäl som styr. För småbarnsföräldrar är 

det främst boendet som avgör men är man äldre och därmed oftare har äldre 

barn är det mer sannolikt att arbetet styr.  

 

Utbildningsnivå påverkar både flyttningar till arbete och val av boende, där hög-

utbildade med barn har högst sannolikhet att ange dessa motiv. Unga föräldrar 

är mest benägna att flytta långt av sociala skäl. Flera faktorer påverkar en flytt; 

ibland avgör platsen man flyttar från och ibland avgör platsen man flyttar till. 

Flyttare som lämnar ett storstadsområde fäster större vikt vid boendekostnader, 

bostad och omgivningar. Vid långväga flyttningar spelar närhet till släkt respek-

tive arbete stor roll och inga skillnader finns mellan storstadsutflyttare och andra 

flyttare. Viss förbättring av barnpassningen märks, där storstadsutflyttare är mer 

nöjda. Flyttningar över korta avstånd upplevs framför allt ha positiv påverkan på 

barns fritidsmöjligheter och skolgång där storstadsutflyttarna är något mer nöjda 

än andra. 

 

När det gäller själva boendet före och efter flytt dominerar hyresrätt före flytten, i 

flerbostadshus och att boendet upplevts som mycket eller ganska prisvärt, både 

bland storstadsutflyttare och bland övriga. Efter flytten bor betydligt fler stor-

stadsutflyttare i äganderätt och en majoritet bor i villa/småhus/lantgård. Man 

anser också boendet vara mer prisvärt även om boendekostnaderna ökat. Lik-

nande men inte lika uttalade förändringar ses för övriga flyttare som dock inte 

upplever en lika stor skillnad i prisvärdhet. Övriga flyttare anger ökade boende-

kostnader i betydligt högre utsträckning och minskade boendekostnader i lägre 

utsträckning, än storstadsutflyttarna. 

 

Varje år brukar dessutom en del kommuner genomföra enkät- eller intervjuun-

dersökningar för att ta reda på varför man flyttar till eller från deras respektive 

kommuner. Även om dessa undersökningar är intressanta för berörda kommu-

ner är det ofta svårt att dra några generella slutsatser av relevans för föreliggande 

rapport. I en studie av utflyttningen från Malmö fokuserades emellertid mycket 

av intresset på just barnfamiljerna (där man hade en nettoutflyttning). På en 

fråga om varför man valde att flytta från kommunen poängterades att många 

sökte sig till en tryggare uppväxtmiljö för sina barn (Malmö kommun, 2001).  



2013:4 Barnfamiljers flyttningar kring sekelskiftet 2000… Befolkningsprognos 2013-2022/45 

 

 26 

3. Barnfamiljers flyttningar i Stockholms län 

3.1. Inledning  

Som tidigare nämnts finns under de senast gångna åren en rad indikationer på 

att såväl antalet barnfamiljer som andelen av Sveriges barnfamiljer som bor i 

Stockholms län har vuxit snabbt. Inte minst har antalet och andelen barn ökat. 

Här ska vi fokusera direkt på detta ämne och undersöka hur antalet och andelen 

av rikets barnfamiljer som bor i Stockholms län har förändrats under decennierna 

kring sekelskiftet 2000 och vilka slags bruttoflyttningar som ligger bakom för-

ändringarna. Vi kommer också att belysa hur flyttbenägenheten i allmänhet ser 

ut bland barnfamiljer och huruvida det går att identifiera några särskilda attribut 

som förknippas med mer eller mindre flyttbenägna barnfamiljer. Dessutom 

kommer vi kort att belysa hur flyttmönstren omfördelar barnfamiljerna mellan 

kommunerna i Stockholms län och uppmärksamma om en föräldragenerations 

typ av uppväxtort kan bidra till att förklara inflyttningen till Stockholms län. 

 

3.2. Hur många barnfamiljer finns det?  

Av Tabell 1 nedan framgår antalet barnfamiljer av två olika slag (par med barn 

och ensamstående med barn) och deras genomsnittliga antal barn och vuxna i 

Riket och Stockholms län åren 1990, 1999 och 2008. Som jämförelse redovisas 

också totalbefolkningen. Medan rikets befolkning ökade med 8 procent, från 8,6 

till 9,3 miljoner över 18-årsperioden så ökade antalet barnfamiljer bara marginellt 

(+30 000 motsvarande +2 procent). Tillväxten av antalet barnfamiljer har varit 

avsevärt snabbare i Stockholms län (+ 50 000 motsvarande +21 procent) där den 

alltså håller jämna steg med den genomsnittliga befolkningstillväxten (+340 000 

motsvarande +21 procent). Stockholms län svarade alltså för hela rikets ökning 

av barnfamiljer och länets bidrag borträknat hade antalet barnfamiljer minskat i 

Sverige. Som en följd ökar också andelen av rikets barnfamiljer som bor i Stock-

holms län. År 1990 var Stockholms läns andel av rikets barnfamiljer marginellt 

mindre än dess andel av rikets totalbefolkning. Det förhållandet förbyttes i sin 

motsats under 1990-talets gång och år 2008 bodde 22,4 procent av rikets barnfa-

miljer, men bara 21,4 procent av totalbefolkningen, i Stockholms län. Med andra 

ord är barnfamiljerna överrepresenterade i Stockholms län alltsedan 1990-talet 

som en följd av att länet ensamt svarar för den totala ökningen i riket! 
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Tabell 1. Antal invånare, antal barnfamiljer och genomsnittligt antal barn/vuxna per familj i Stockholms län och Sverige, åren 1990, 1999 och 2008, fördelat på två familjetyper. 
 

  Riket Stockholms län 

  1990 1999 2008 1990 % av riket 1999 % av riket 2008 % av riket 

Hela befolk-
ningen 

invånare 8 590 630 8 861 426 9 256 347 1 641 669 19,1% 1 803 377 20,4% 1 981 263 21,4% 

Samtliga barn-
familjer 

familjer 1 349 802 1 323 865 1 380 149 256 857 19,0% 273 160 20,6% 309 677 22,4% 

vuxna/fam 1,78 1,74 1,74 1,73  1,70  1,71  

barn/fam 1,77 1,82 1,80 1,72  1,78  1,78  

Par med barn familjer 1 059 563 981 945 1 014 554 186 380 17,6% 190 984 19,4% 219 344 21,6% 

vuxna/fam 2,00 2,00 2,00 2,00  2,00  2,00  

barn/fam 1,86 1,91 1,89 1,83  1,89  1,88  

Ensamstående 
med barn 
 

familjer 290 239 341 920 365 595 70 477 24,3% 82 176 24,0% 90 333 24,7% 

vuxna/fam 1,00 1,00 1,00 1,00  1,00  1,00  

barn/fam 1,44 1,55 1,54 1,44  1,55  1,55  
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Av ett ögonkast i tabellens nedre del framgår att det i riket som helhet är de fa-

miljer som består av ensamstående med barn som svarar för merparten av till-

växten (+75 000 familjer motsvarande +26 procent) medan antalet par med barn 

har minskat något (-45 000 familjer motsvarande -4 procent). I Stockholms län har 

båda typerna av familjer blivit fler; i absoluta tal återfinnes par med barn i täten 

(+33 000 familjer motsvarande +18 procent), men relativt sett har ensamstående 

med barn vuxit snabbare (+20 000 motsvarande +28 procent). Förskjutningen 

mellan de två familjetyperna till förmån för ensamstående med barn går igen i en 

marginell minskning av det genomsnittliga antalet vuxna per familj. Det genom-

snittliga antalet barn per familj har däremot ökat en aning, särskilt i Stockholms 

län och särskilt bland ensamstående.  

 

Vi kan så konstatera att antalet barnfamiljer har blivit fler, i synnerhet i Stock-

holms län där tillväxten håller jämna steg med den genomsnittliga befolknings-

tillväxten. Den mindre familjetypen ”ensamstående med barn” svarar för en allt 

större del av barnfamiljerna. Å andra sidan inrymmer dessa familjer genomsnitt-

ligt allt fler barn. Därmed avviker våra resultat från de rön som nyligen framkom 

i TMR (2013). En möjlig förklaring skulle kunna sökas i det faktum att studierna 

omfattar olika tidsperioder. TMR:s resultat antyder nämligen att skilsmässofre-

kvensen har gått ned under de allra sista åren vilket inte täcks i föreliggande stu-

die. 

 

Antalet barnfamiljer kan öka på två vis i en given region, antingen genom in-

flyttning eller genom att nya familjer etableras (dvs. dittills barnlösa personer blir 

föräldrar). Bägge fallen är svåravgränsade eftersom skilsmässor med eller utan 

delad vårdnad förekommer och eftersom nya familjekonstellationer etableras. 

Bland många möjliga exempel kan vi tänka oss en skild person vars barn är folk-

bokförda hos den andra föräldern men i praktiken bor växelvis hos bägge föräld-

rarna. Om denna person får barn med en annan skild partner som också har 

hemmavarande barn sedan tidigare, etableras då en ny familj? Svaret på frågan 

är knappast självklart. Stockholms län har högre födelsetal än Sverige, men en 

lägre genomsnittlig summerad fruktsamhet. Det visar att länets födelsetal reflek-

terar en ung (och kvinnlig) befolkning snarare än många födda barn per kvinna. 

 

För att trots svårigheterna ändå ge en bild av i vilken mån det ökande antalet 

barnfamiljer beror på att nya familjer bildas eller på nettoinflyttning av befintliga 

familjer har vi undersökt hur många av de födda barnen som är första barn till 

såväl sin mamma som pappa. I Stockholms län minskade först antalet ”först-

födda” från 8 800 år 1991 till 8 200 år 2000 för att sedan öka till 10 900 år 2009. Det 

handlar med andra ord på sin höjd om några tusen personer per år att jämföra 

med ökningen om 50 000 familjer över en 18-årsperiod. Nyetableringen av famil-

jer kan med andra ord knappast vara huvudsaklig drivkraft till ökningen av 

barnfamiljer i Stockholms län under 1990-talet. Den kan rimligen inte förklara 

mer än en mindre del av 00-talets snabba ökning. Sålunda finns anledning att 

ägna huvuddelen av uppmärksamheten åt barnfamiljernas flyttmönster om man 

vill förstå den kraftiga tillväxten av barnfamiljer i Stockholms län. 
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3.3. Barnfamiljernas allmänna flyttbenägenhet 

Det är väl känt och lätt att förstå att par har lägre flyttfrekvens än ensamstående. 

Det är mer komplicerat att hitta nya jobb och sociala sammanhang åt två perso-

ner än åt en och det är två viljor som ska jämkas samman. Mot den bakgrunden 

är det rimligt att tänka sig att flyttfrekvensen sjunker än mer med antalet ytterli-

gare familjemedlemmar, dvs. barn, i synnerhet när de börjar vara så stora att de 

etablerar egna liv som skolelever i en klass och med egna kamratrelationer. Figur 

1 illustrerar hur det ligger till. 

 
Figur 1. Flyttfrekvens år 2010 bland barn i olika slags barnaskaror fördelat på barnens ålder 
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Av Figur 1 framgår att andrabarn har lägre flyttfrekvens än första- och ensam-

barn, men framför allt att flyttfrekvensen faller snabbt under förskoleåren för att 

stabiliseras på en låg nivå i samband med att skolåldern uppnås. Nu flyttar för-

stås inte dessa barn själva (annat än undantagsvis om föräldrarna dör etc). Därför 

finns en poäng med att jämföra barnens flyttande med flyttandet bland vuxna 

utan barn i samma ålder som deras föräldrar kan antas vara. Figur 2 visar hur 

flyttfrekvensen ser ut i denna grupp. 
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Figur 2. Flyttfrekvens år 2010 bland vuxna utan barn i familjebildande ålder, fördelat på ålder 
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Först kan vi bekräfta att ensamstående utan barn verkligen flyttar mera än par 

utan barn. Det som finns anledning att notera här är dock snarare att flyttfre-

kvensen faller med åldern också i denna grupp, men minskningen är snarast lin-

jär. Även om det knappast överraskar kan vi alltså konstatera att familjebild-

ningen har en negativ inverkan på flyttbenägenheten. 

 

Figurerna 3 och 4 visar samma sak avseende längre flyttningar (>10 mil). Bud-

skapet är i princip detsamma även om datamaterialet är något skakigare bero-

ende på att långväga flyttningar är mindre vanliga. 

 
Figur 3. Flyttfrekvens (flyttningar >10 mil) år 2010 bland barn i olika slags barnaskaror fördelat på 
barnens ålder 
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Figur 4. Flyttfrekvens (flyttningar >10 mil) år 2010 bland vuxna utan barn i familjebildande ålder, för-
delat på ålder 
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När vi så ska se mer specifikt på barnfamiljernas flyttningar möts vi av ett speci-

ellt problem. Det består av att en konstellation personers status som barnfamilj 

kan förändras från ett år till ett annat. Ett par som får sitt första barn kategorise-

ras plötsligt som en barnfamilj medan ett par vars sista hemmavarande barn 

lämnar sitt föräldrahem förlorar denna status. Däremellan kan skilsmässor inne-

bära att en person som tillhör en barnfamilj år 1 inte gör det år 2 samtidigt som 

den återstående familjen ofta får status som ”ensamstående med barn” istället för 

”par med barn”. Den som blir styvförälder förändrar sin status i andra riktning-

en. Det finns inte några självklara sätt att hantera detta; bör det par som flyttar 

under samma år som de får sitt första barn räknas som barnfamilj?; hur bör den 

som skiljer sig och flyttar från sin familj räknas?; osv. Därför har de familjer vars 

status förändras mellan de år vi studerar flyttrörelserna uteslutits. Denna grupp 

uppgår till mellan 2 och 8 procent av samtliga. Det vill säga, endast de 92-98 pro-

cent av familjerna som har oförändrad status som barnfamilj mellan två stude-

rade år ingår i nedanstående analyser. 

 

3.4. Barnfamiljernas flyttbenägenhet i Stockholms län 

Låt oss så se närmare på barnfamiljernas flyttbenägenhet i Stockholms län och 

hur den har förändrats under de två gångna decennierna. Först av allt förtjänar 

det då att understrykas att de allra flesta barnfamiljer bor kvar från ett år till ett 

annat. Som framgår av tabell 2 och 3 gäller det såväl i Stockholms län som i res-

ten av Sverige.  
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Tabell 2. Andel kvarboende bland befolkning och barnfamiljer i Stockholms respektive andra län, 
1991, 2000 och 2009 

  1990-1991 1999-2000 2008-2009 

Sthlm län Befolkning 1 641 669 1 803 377 1 981 263 

 Andel kvarboende 97,8% 97,7% 97,9% 

 Barnfamiljer 237 937 255 384 290 145 

 Andel kvarboende 98,4% 98,5% 98,9% 

Andra län Befolkning 6 948 961 7 058 049 7 275 084 

 Andel kvarboende 99,4% 99,2% 99,1% 

 Barnfamiljer 1 017 365 973 835 998 485 

 Andel kvarboende 97,8% 97,9% 98,0% 

 

Oavsett hur andelen kvarboende förändras över tid så kan man för det första 

konstatera att det är fråga om en ytterst liten minoritet som flyttar över länsgräns 

och för det andra, att sådan flytt är ännu mindre vanlig bland Stockholms barn-

familjer än i länets befolkning generellt. 

 

Trots att flyttarna bara utgör en liten minoritet av alla barnfamiljer har vi ovan 

konstaterat att den mätt i absoluta tal blir tillräckligt stor för att motivera ett för-

djupat intresse. Dessutom finns ett flyttutbyte som inte uppmärksammas i tabel-

len ovan på grund av att våra data begränsar sig till Sverige - alla de som flyttar 

till Stockholms län från andra länder. Tabell 3 redovisar flyttrörelserna till, från 

och mellan kommuner i Stockholms län.  

 
Tabell 3. Antal barnfamiljer som flyttar till och från Stockholms län åren 1991, 2000 och 2009 

 1990-1991 1999-2000 2008-2009 

Ej flytt 229 740 247 423 280 385 

Mellankommunal flytt 4 488 4 228 6 432 

    

Inflyttning från annat län 1 442 1 612 1 384 

Utflyttning till annat län 2 601 2 075 1 691 

Inrikes nettoflyttning -1 159 -463 -307 

    

Invandring 2 202 2 824 5 013 

Utvandring 1 108 1 658 1 637 

Utrikes nettoflyttning 1 094 1 166 3 376 

    

Totalt flyttnetto -65 703 3 069 

 

Tabellens huvudbudskap hittar vi längst ner, dvs. att flyttnettot har ökat avse-

värt. Medan 65 barnfamiljer ”nettoflyttade” från Stockholms län år 1991 indike-

rade motsvarande siffra en nettoflyttning till länet om 3 069 barnfamiljer år 2009. 

Omräknat till individer innebär det att nettot år 2009 uppgick till drygt 5 300 

vuxna och nästan lika många barn. Det framgår också att det framför allt är utri-

kes inflyttning som svarar för detta flyttnetto och den stora ökning som förefaller 

ha skett under 00-talet. Inrikes flyttnetto var negativt samtliga undersökta år, 
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men betydligt närmare ±0 år 2009 än 1991. Tabell 4 visar – som jämförelse – läget 

i övriga län i Sverige. 

 
Tabell 4. Antal barnfamiljer som flyttar till och från andra län än Stockholm, åren 1991, 2000 och 2009 

 1990-1991 1999-2000 2008-2009 

Ej flytt 995 304 953 304 978 246 

Mellankommunal flytt 18 280 16 103 15 295 

    

Inflyttning från annat län 2 601 2 075 1 691 

Utflyttning till annat län 1 442 1 612 1 384 

Inrikes nettoflyttning 1 159 463 307 

    

Invandring 6 096 6 209 11 214 

Utvandring 2 339 2 816 3 560 

Utrikes nettoflyttning 3 757 3 393 7 654 
    

Totalt flyttnetto 4 916 3 856 7 961 

 

En jämförelse av tabellerna 3 och 4 visar att den huvudsakliga faktorn bakom den 

ökande inflyttningen av barnfamiljer till Stockholms län – positivt utrikes flytt-

netto – går igen också i resten av Sverige. Däremot är ökningen större i Stock-

holms län än annorstädes. 

 



2013:4 Barnfamiljers flyttningar kring sekelskiftet 2000… Befolkningsprognos 2013-2022/45 

 

 34 

Kartorna visar hur de olika typerna av flyttningar omfördelar barnfamiljerna 

inom länet i början av 1990-talet och i slutet av 2000-talets första decennium. 

 
Figur 5. Stockholmskommunernas nettoflyttutbyte med varandra, övriga län i Sverige och med utlan-
det, åren 1991 och 2009 
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Den flyttning mellan kommuner som försiggår inom Stockholms län omfördelar 

barnfamiljerna från regionens centrala delar till kranskommunerna. Mönstret var 

etablerat redan år 1991 då drygt 600 familjer omfördelades från Stockholms stad 

och har sedan dess förstärkts. År 2009 omfördelades nästan 1 000 barnfamiljer 

från Stockholms stad till kranskommunerna genom den flyttning som försiggår 
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inom länet. Våra resultat överensstämmer härvidlag således med tidigare studier 

(jämför litteraturöversikten). 

 

Vi kunde konstatera ovan att bland barnfamiljer har Stockholms läns flyttutbyte 

med resten av Sverige förändrats från att ha varit negativt i början av 1990-talet 

till en mer balanserad situation knappt 20 år senare. Kartbilderna visar att ingen 

kommun avviker från detta mönster på något iögonfallande sätt. 

 

Till sist framgår att samtliga kommuner har nettoinvandring av barnfamiljer, 

också det ett mönster som – i det närmaste – var etablerat redan i början av 1990-

talet. Som framgått har emellertid nettoinflyttningen förstärkts. Kartbilden visar 

också att det har koncentrerats geografiskt. År 2009 mottog fyra kommuner – 

Stockholm, Södertälje, Botkyrka och Huddinge mer än 2/3 av länets nettoinvand-

ring av barnfamiljer. Inte heller denna bild avviker från tidigare studiers bud-

skap. 

 

3.5. Flyttbenägenhet fördelat på subgrupper 

Flertalet barnfamiljer är kärnfamiljer med två vuxna plus barn, men en allt större 

andel består av familjer med en ensamstående vuxen med barn. År 2009 bestod 

30 procent av barnfamiljerna i Stockholms län av ensamstående med barn att 

jämföra med 27,5 procent år 1990. Det är något större andelar än i övriga län. Ta-

bell 5 visar hur flyttvanorna fördelar sig på barnfamiljer med en respektive två 

vuxna.
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Tabell 5. Antal barnfamiljer som flyttar till och från Stockholms län åren 1991, 2000 och 2009 fördelade efter familjetyp 

 Ensamstående m barn  Par med barn 

 1990-1991 1999-2000 2008-2009  1990-1991 1999-2000 2008-2009 

Ej flytt 63 398 74 319 81 196  166 342 173 104 199 189 

Mellankommunal flytt 1 157 1 303 1 893  3 331 2 925 4 539 

        

Inflyttning från annat län 436 608 524  1 006 1 004 860 

Utflyttning till annat län 575 589 449  2 026 1 486 1 242 

Inrikes nettoflyttning -139 19 75  -1 020 -482 -382 

        

Invandring 449 602 1 184  1 753 2 222 3 829 

Utvandring 322 417 424  786 1 241 1 213 

Utrikes nettoflyttning 127 185 760  967 981 2 616 

        

Totalt flyttnetto -12 204 835  -53 499 2 234 
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Av Tabell 5 framgår att medan bägge familjetyperna uppvisade negativa flyttnet-

ton år 1991, rådde ett helt annat läge 18 år senare. Ensamstående med barn svarar 

för drygt en fjärdedel av nettoinflyttningen och det är den utrikes nettoflyttning-

en som svarar för merparten av såväl nettoinflyttningen som skillnaden jämfört 

med läget år 1991. Sett till bruttokomponenter är det invandringen – som var mer 

än dubbelt så stor år 2009 som 1991 – som bidrar mest till förändringen bland 

ensamstående-familjer. 

 

Det är emellertid par med barn som svarar för merparten av nettoinflyttningen 

och merparten av differensen mellan åren 1991 och 2009. Kanske är det också 

värt att påminna om att dessa familjer förstås är större. De består i genomsnitt av 

2 vuxna och 1,9 barn att jämföra med 1 vuxen och 1,6 barn bland ensamstående-

familjerna. Också bland par med barn svarar invandringen för en betydande del 

av såväl nettoinflyttningen som förändringen över tid, men det kan också upp-

märksammas att utflyttningen till annat län är avsevärt mindre år 2009 än 1991. 

Till sist kan det också noteras att den mellankommunala flyttningen inom länet 

är av stor omfattning i bägge familjetyperna. 

 

Andelen barnfamiljer utan någon svenskfödd vuxen familjemedlem har ökat 

snabbt under åren kring sekelskiftet 2000. I Stockholms län hade andelen, som 

var 17 procent år 1990, vuxit till 25 procent år 2009. I resten av Sverige är andelen 

mindre, men ökningen större, från 7 till 14 procent. Tabell 6 redovisar hur barn-

familjernas flyttningar skiljer sig mellan familjer där minst en vuxen är född i 

Sverige och familjer där ingen vuxen är född i Sverige. 
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Tabell 6. Antal barnfamiljer som flyttar till och från Stockholms län åren 1991, 2000 och 2009 fördelade efter etnisk bakgrund 

 Barnfam m minst en svenskfödd vuxen  Barnfam utan svenskfödda vuxna 

 1990-1991 1999-2000 2008-2009  1990-1991 1999-2000 2008-2009 

Ej flytt 189 884 192 869 209 809  39 856 54 554 70 576 

Mellankommunal flytt 3 746 3 263 4 481  742 965 1 951 

        

Inflyttning från annat län 1 007 1 097 866  435 515 518 

Utflyttning till annat län 2 329 1 731 1 363  272 344 328 

Inrikes nettoflyttning -1 322 -634 -497  163 171 190 

        

Invandring 551 906 1 214  1 651 1 918 3 799 

Utvandring 494 794 723  614 864 914 

Utrikes nettoflyttning 57 112 491  1 037 1 054 2 885 

        

Totalt flyttnetto -1 265 -522 -6  1 200 1 225 3 075 
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Tabell 6 belyser mycket av det som redan framkommit, men ur en annan vinkel. 

Av nedersta raden framgår att flyttnettot bland svenska familjer i stort sett var ±0 

år 2009. Det är med andra ord familjer utan svenskfödda vuxna som svarar för 

hela nettoinflyttningen. Det förhållandet var förvisso etablerat redan år 1991, 

men då balanserades en nettoinflyttning av barnfamiljer med icke-svensk bak-

grund mot en nettoutflyttning av barnfamiljer med svensk bakgrund. Ett när-

mare studium av tabellen antyder vad som har hänt sedan dess. Framför allt har 

invandringen av icke-svenska barnfamiljer ökat, men också svenskfödda barn-

familjer invandrar i högre grad och bidrar därmed till nettot. Det positiva utrikes 

flyttnettot bland svenskfödda kan förklaras både av en inrikes omfördelning 

(svenskfödda utvandrare från t ex Småland eller Västmanland återinvandrar och 

omfördelas då till Stockholms län) och av barnfamiljer med en svenskfödd och en 

utrikesfödd vuxen. 

 

Vad gäller inrikes flyttning visar tabellen att det är svenskfödda barnfamiljer som 

står för den minskade utflyttningen från Stockholms län som tidigare har konsta-

terats. Bland barnfamiljer utan svenskfödda vuxna är skillnaden över tid ganska 

liten. Till sist kan det också noteras att icke svenskfödda står för en oproportion-

erligt stor andel av den mellankommunala flyttningen inom länet. 

 

Utbildningsnivån förändrades snabbt i Sverige under decennierna kring sekel-

skiftet 2000. Härvidlag utgör inte de som har familj något undantag. Antalet 

barnfamiljer där samtliga vuxna (den ensamstående eller bägge vuxna i ett par) 

är postgymnasialt utbildade fördubblades i det närmaste mellan 1991 och 2009 

och uppgick till drygt 1/3 av samtliga barnfamiljer i Stockholms län vid den se-

nare tidpunkten. Antalen och andelen barnfamiljer utan någon postgymnasialt 

utbildad medlem minskade i motsvarande grad. Med dagens rekryteringsfre-

kvens till högre utbildning finns skäl att tro att denna förändring kommer att 

fortsätta. Här finns alltså två typer av familjer att hålla ett extra öga på eftersom 

deras storlek förändras. 

 

Tabell 7 visar flyttvanorna bland barnfamiljer i Stockholms län fördelade på ut-

bildningsnivå. Den första gruppen utgörs av barnfamiljer där ingen förälder har 

postgymnasial utbildningsnivå, den andra av barnfamiljer med två föräldrar 

varav en är postgymnasialt utbildad och den tredje av barnfamiljer där bägge 

föräldrarna (eller den enda föräldern i ensamstående-familjer) är postgymnasialt 

utbildad. En mindre del av befolkningen (som förvisso inkluderar en stor del av 

dem som invandrar) har okänd utbildningsnivå. Många av dem har förstås också 

familjer, men de har uteslutits ur tabellen. 
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Tabell 7. Antal barnfamiljer som flyttar till och från Stockholms län åren 1991, 2000 och 2009 fördelade efter föräldrarnas utbildning 
 Ingen postgy utb  En postgy utb (endast par)  Postgy utb 

 1990-1991 1999-2000 2008-2009  1990-1991 1999-2000 2008-2009  1990-1991 1999-2000 2008-2009 

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

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

            

Inflyttning från annat län 769 746 597  237 276 228  395 565 529 

Utflyttning till annat län 1 392 1 061 700  569 393 335  618 599 632 

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

            

Invandring 765 641 1 460  224 314 833  7 7 122 

Utvandring 172 497 471  78 341 302  454 650 724 

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

Flyttnetto -30 -171 886  -186 -144 424  -216 -677 -705 
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Tabell 8. Antal barnfamiljer som flyttar till och från Stockholms län åren 1991, 2000 och 2009 fördelade efter inkomstnivå 

 Lågink  Mellanink  Högink 

 1990-1991 1999-2000 2008-2009  1990-1991 1999-2000 2008-2009  1990-1991 1999-2000 2008-2009 

Ej flytt 60 574 66 109 69 209  43 912 46 802 55 071  78 732 88 059 102 260 

Mellankommunal flytt 1 549 1 422 2 132  1 190 940 1 521  1 379 1 502 2 171 

            

Inflyttning från annat län 766 799 734  282 338 278  318 359 228 

Utflyttning till annat län 950 774 632  677 577 451  869 647 512 

Inrikes nettoflyttning -184 25 102  -395 -239 -173  -551 -288 -284 

            

Invandring 362 412 1 120  42 41 122  25 26 64 

Utvandring 595 699 819  141 167 201  251 594 437 

Utrikes nettoflyttning -233 -287 301  -99 -126 -79  -226 -568 -373 

Flyttnetto -417 -262 403  -494 -365 -252  -777 -856 -657 
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Som framgår av tabell 7 är det framförallt barnfamiljer utan postgymnasial ut-

bildning som bidrar till såväl flyttnettot som dess tillväxt över tid. Denna familje-

typs invandring har ökat samtidigt som deras inrikes utflyttning ur länet har 

minskat. Barnfamiljer med högutbildade föräldrar har ett negativt flyttnetto som 

dessutom har accentuerats. Därtill bidrar huvudsakligen ett negativt utrikes 

flyttnetto även om en brakslapp är på sin plats här eftersom våra data saknar 

uppgift om många invandrares utbildningsnivå. Avslutningsvis kan man notera 

att barnfamiljer med postgymnasialt utbildade föräldrar svarar för en oproport-

ionerligt stor andel av den mellankommunala flyttningen inom länet. 

 

Tabell 8 fördelar barnfamiljerna efter flyttrörelser och inkomstnivå. Alla barnfa-

miljer i Sverige har delats in i tre grupper beroende på om de tillhör den tredjedel 

som har högst, lägst eller genomsnittligast disponibel inkomst. Barnfamiljer med 

okänd inkomst har uteslutits. I Stockholms län finns en större andel höginkomst-

tagare än i riket genomsnittligt, medan framför allt mellaninkomstskiktet är 

mindre. 

 

Skillnaderna i flyttmönster är små över tid, men medan barnfamiljer med höga 

inkomster har en stabil nettoutflyttning såväl inrikes som utrikes har läget för-

ändrats bland låginkomsttagarna. Barnfamiljer med låga inkomster uppvisade 

nettoutflyttning både inrikes och utrikes år 1991, men detta har förändrats till 

nettoinflyttning både utrikes och inrikes år 2009. Åter finns emellertid anledning 

till försiktighet då uppgifter saknas om inkomstnivån hos många av de barnfa-

miljer som kommer till Sverige. 

 

3.6. Betydelsen av föräldrarnas uppväxtort 

Sveriges urbanisering präglade stora delar av 1900-talet och kulminerade under 

1960-talet. Under detta decennium förlorade glesbygden (dvs. alla delar av riket 

som inte uppbär tätortsstatus) var fjärde invånare samtidigt som t ex befolkning-

en i Stockholm växte med 16 procent. Det var framför allt unga vuxna som flyt-

tade och mot slutet av 1900-talet kom, som en följd, allt fler barn att växa upp i 

städer. 

 

En tanke som hamnat på pränt fler än en gång innebär att man numera som för-

älder gärna återvänder till samma slags miljö som den man själv växte upp i. Mot 

den bakgrunden skulle man kunna tänka sig att ansamlingen av barnfamiljer i 

Stockholms län skulle kunna förklaras av att en allt större andel av dem som har 

blivit föräldrar under gångna år själva har växt upp i urbana miljöer. 

 

För att undersöka saken har vi valt ut en delpopulation, nämligen födda 1975-

1979 som hade hemmavarande barn 2008-2009. Dessa föräldrar var alltså 11-15 år 

gamla år 1990 och 29-33 år gamla år 2008. Vi har undersökt benägenheten att 

flytta till eller från Stockholms län bland familjer där minst en förälder ingår i 

denna population och fördelat dem efter uppväxtort. Som storstad räknas här de 

tre största tätorterna, Stockholm, Göteborg och Malmö; större stad avser tätorter 
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med minst 50 000 invånare medan övriga orter har räknats som mindre. Resulta-

ten framgår av tabell 9. 

 
Tabell 9. Antal barnfamiljer år 2008 med minst en förälder född 1975-1979 och andel av dem som 
flyttar till och från Stockholms län år 2009 fördelade efter föräldrarnas typ av bostadsort år 1990. 

 Någon förälder bodde år 1990 i… 

 …storstad …större stad …mindre ort Totalt 

Antal familjer i andra län 2008 11 801 16 960 101 084 129 845 

Flyttar till Stockholms län 2009 0,54% 0,23% 0,14% 0,19% 

Antal familjer i Stockholms län 2008 14 603 3 713 14 575 32 891 

Flyttar till andra län 2009 0,7% 2,0% 2,0% 1,4% 

 

Inledningsvis konstaterades att de allra flesta barnfamiljer inte flyttar alls från ett 

år till ett annat. Det gäller också denna subgrupp. Icke desto mindre visar tabell 9 

att flyttbenägenheten varierar på förväntat sätt beroende på uppväxtort. Benä-

genheten att flytta till Stockholms län är högre bland barnfamiljer i andra län där 

någon kommer från en storstad eller större stad. På motsvarande sätt är benä-

genheten att lämna Stockholms län större bland barnfamiljer vars föräldrar har 

vuxit upp i mindre orter. 

 

Emellertid finns en rad andra attribut som också kan antas påverka flyttbenä-

genheten. Därför har den också undersökts med en binär logistisk regression. 

Resultaten framgår av Tabell 10. 

 
Tabell 10. Resultat av regressionsanalyser avseende olika familjeattributs påverkan på sannolikheten 
att en barnfamilj där minst en av föräldrarna är födda 1975-1979 flyttar till (Modell 1) respektive från 
(Modell 2) Stockholms län under år 2009 

 
 Modell 1 Modell 2 
 
Jämförelsegrupp: Inflyttare till Sthlm Jämförelsegrupp: Utflyttare från Sthlm 
Kvarstannare i övr län Odds Kvarstannare i AB Odds 

 
Familjetyp (ref = ensamst m barn) Familjetyp (ref = ensamst m barn) 
 Par m barn 0,43**  Par m barn 0,82 

Etnicitet (ref = minst en svenskfödd vuxen) Etnicitet (ref = minst en svenskfödd vuxen) 
 Ingen svenskfödd vuxen 1,58**  Ingen svenskfödd vuxen 1,13 

Inkomst (ref=låg inkomst) Inkomst (ref=låg inkomst) 
 Mellaninkomst 0,49** Mellaninkomst 0,63** 
 Hög inkomst 0,52** Hög inkomst 0,90 

Utbildning (ref = ingen har postgymn utb) Utbildning (ref = ingen har postgymn utb) 
 En har postgy utb 1,64** En har postgy utb 1,46** 
 Bägge har postgy utb 3,12**  Bägge har postgy utb 2,28** 

Största boendemiljö 1990 (ref = <5000 inv) Största boendemiljö 1990 (ref = <5000 inv) 
 5000-199 999 inv 1,23  5000-199 999 inv 1,46* 
 >200 000 inv 1,81**  >200 000 inv 1,50** 

* p < 0.05, ** p < 0.01.  
Förklaring: Ett odds högre eller lägre än 1 innebär att en familj med detta attribut har en högre eller lägre 
sannolikhet att flytta till eller från Stockholms län. Stjärnor indikerar statistiskt signifikanta odds. 
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En övergripande notering kring tabell 10 är att resultaten drar åt samma håll 

oavsett om vi undersöker flyttning till eller från Stockholms län. Barnfamiljer 

med en ensamstående mamma eller pappa, utländsk bakgrund, låga disponibla 

inkomster och hög utbildningsnivå bland föräldrarna är samtliga attribut som 

har en positiv inverkan på flyttbenägenheten oavsett om flyttlasset går till eller 

från Stockholms län. Likheten oavsett flyttens riktning gäller också den förkla-

ringsfaktor som är av särskilt intresse här, föräldrarnas typ av uppväxtort. För-

äldrar som har vuxit upp i storstäder är mer flyttbenägna.  
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4. Slutsatser 

Det övergripande syftet med denna rapport har varit att fördjupa kunskaperna 

om barnfamiljers flyttningar till, från och inom Stockholms län (samt i viss mån 

kvarboende), dels genom en litteraturstudie av barnfamiljers geografi i vid be-

märkelse och dels genom en empirisk analys av barnfamiljers flyttningar med 

huvudsakligt fokus på Stockholms län.  

 

Vad litteraturstudien beträffar har ambitionen varit att presentera en översikt av 

relevant forskningslitteratur som kan hjälpa till att bättre förstå barnfamiljers 

flyttningar, kvarboende och fertilitet, eller annorlunda uttryckt: barnfamiljernas 

geografi. Detta visade sig emellertid svårare än väntat eftersom det inte finns 

någon samlad litteratur inom området. De studier vi funnit har, nästan undan-

tagsvis, haft ett annat fokus än just barnfamiljers flyttningar och kvarboende 

(frågorna dyker förvisso upp i litteraturen men sällan görs några djuplodande 

analyser, undantaget fertilitet där en hel del intressant litteratur finns att tillgå).  

 

Vad detta beror på kan man naturligtvis endast spekulera i, men det ligger nära 

till hands att tro att svårigheterna att nagla fast vilka konstellationer som bör rä-

knas som barnfamiljer spelar en roll (särskilt som familjekonstellationer är stadda 

i ständig förändring, t ex genom att vissa barn flyttar hemifrån medan andra 

kommer till och genom att föräldrar skiljer sig och sedan ibland träffar någon ny 

partner). Bristen på lättillgängliga data spelar rimligen också en roll. Dessutom 

kan man misstänka att det har att göra med att barnfamiljernas flyttningar tagits 

för givna. Under en lång tid har det typiska mönstret nämligen varit utflyttning 

av barnfamiljer från storstäder nedåt i tätortshierarkin och även om detta möns-

ter fortfarande stämmer om man avgränsar sig till flyttningar som sker inom ett 

land (även om gapet mellan antalet in- och utflyttade barn till och från Stock-

holms län inte längre är särskilt stort), så har den omfattande invandringen gjort 

att situationen ser annorlunda ut. Nettoinvandringen av barn till Stockholms län 

är mycket omfattande och det är den som gjort att frågan uppmärksammats och 

samtidigt pekar på ett ökat kunskapsbehov. 

 

Vi kan också konstatera att det finns lite skrivet om varför regionala skillnader i 

barnfamiljers lokalisering kan tänkas uppstå. Vidare kan vi notera att det i stort 

saknas longitudinella studier som följer inflyttarna över längre tid och samman-

taget beaktar frågor som uppväxtmiljö, karriär, barnafödande och kvarboende 

eller vidareflyttning. Den fråga som finns bäst belyst gäller de regionala fertili-

tetsskillnaderna (se t.ex. SCB, 2005) och här pekar forskningen på något mins-

kade skillnader mellan storstäderna och övriga landet. Men fertilitet är en sak, 

kvarboende är en annan, och har lite olika implikationer för planering och pro-

gnoser. 
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En förklaring till att det finns relativt få studier är sannolikt bristen på data. Detta 

blir tydligt om man ser till de studier som analyserat bostadsrelaterade frågor 

och barnafödande. Den forskning som pekat på bostadsmarknadens betydelse 

talar snarast för att barnfamiljerna borde minska i Stockholm, och inte tvärtom. 

Möjligen kan det vara så att ”bostadsmarknaden” i länet (och närliggande län) 

utvecklats mycket ojämnt och att exempelvis de kraftiga prisstegringarna i de 

centrala delarna av länet inte alls liknar prisförändringarna i de mer perifera de-

larna.  

 

Av vårt empiriska material framgår för det första att barnfamiljer är mindre 

flyttbenägna än andra delar av befolkningen. Med detta klarlagt kan vi för det 

andra konstatera att barnfamiljerna ändå tenderar att koncentreras till Stock-

holms län snabbare än andra grupper. Bortsett från Stockholms län minskar fak-

tiskt antalet barnfamiljer i Sverige under den studerade perioden, vilket hittills 

inte uppmärksammats. 

 

Bakom det snabbt ökande antalet barnfamiljer i Stockholms län återfinns huvud-

sakligen två faktorer. En ökande invandring lämnar det mest betydelsefulla bi-

draget, men en minskad inrikes utflyttning från länet bidrar också.  

 

Att försöka bedöma den framtida utvecklingen av invandringen av barnfamiljer 

är mycket vanskligt. Man kan konstatera att SCB under de senaste decennierna 

har tenderat att underskatta invandringen generellt i sina prognosantaganden 

(t.ex. Nilsson 2011). Det låter sig lätt göras i efterhand, men frågan är hur man 

ska kunna åstadkomma precisa antaganden på förhand. De flesta invandrarfa-

miljer, i synnerhet de som blir kvar permanent i Stockholms län, invandrar i 

egenskap av flyktingar eller anhöriga (TMR, 2011). Det innebär att bra antagan-

den om denna invandring är avhängiga pricksäkra politiska prognoser, både om 

Sverige (eftersom flyktinginvandringen är politiskt reglerad) och andra länder 

(varifrån människor antas fly). Sådana prognoser låter sig dessvärre inte ställas.  

 

Vad gäller inrikes omflyttning är förutsättningarna något gynnsammare. Vi vet 

att några attribut som är opåverkbara eller irreversibla för individerna och som 

hittills har förknippats med ett förhöjt storstadsboende, tenderar att öka särskilt i 

familjebildande åldersgrupper. Dit hör exempelvis invandrarbakgrund och hög 

utbildningsnivå. Det talar för att den omflyttning av barnfamiljer som försiggår 

inrikes kommer att fortsätta att nettoomfördela dessa familjer till storstadsreg-

ioner inklusive Stockholms län. Samtidigt måste vi understryka att vi inte vet 

särskilt mycket om Stockholm i jämförelse med andra regioner (denna rapport 

har i huvudsak endast betraktat övriga Sverige som en enhet). 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de faktorer som vi har grund att säga 

något om talar för en fortsatt koncentration av barnfamiljer till Stockholms län 

(och sannolikt en del andra delar av landet). Den faktor som hittills har varit 

mest betydelsefull, invandringen, låter sig emellertid inte bli föremål för några 

välunderbyggda antaganden om sin framtida utveckling.  
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