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Förord 

I takt med att allt fler har invandrat till Sverige och antalet utrikes födda 

har ökat har också antalet, och andelen, av de födda barnen som har en 

eller två utrikes födda föräldrar ökat. Av de som föddes år 1970 hade 16 

procent minst en utrikes född förälder. Nästan 50 år senare, år 2018, 

hade 38 procent av barnen som föddes minst en utrikes född förälder. 

I denna rapport studeras om det finns några skillnader i barnafödande, 

migration och dödlighet mellan olika grupper födda i Sverige med 

föräldrar födda i olika länder. I den befolkningsframskrivning som SCB 

publicerar är födda i Sverige en grupp. Syftet med denna rapport är att 

fastställa om det är så stora demografiska skillnader mellan de olika 

grupperna som är födda i Sverige så att det behöver tas hänsyn till i 

befolkningsframskrivningen. 

Rapporten har tagits fram av Örjan Hemström, Lena Lundkvist, Vitor 

Miranda och Andreas Raneke, samtliga på Prognosinstitutet. 

 

 

SCB i mars 2020 

Magnus Sjöström 

T.f. Avdelningschef 

Maj Eriksson Gothe 

Enhetschef 
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Sammanfattning 

I den här rapporten beskrivs skillnader avseende migration, boende i 

olika hushållstyper, barnafödande och dödlighet mellan grupper med 

olika födelseland hos föräldrarna. Syftet med rapporten är att analysera 

om det i gruppen födda i Sverige finns så pass stora skillnader mellan 

grupper med olika födelseland hos föräldrarna att det måste tas med i 

beräkningen i befolkningsframskrivningarna.  

Allt fler har utrikes födda föräldrar  
Andelen av nyfödda barn som har minst en förälder född utomlands har 

mer än fördubblats mellan 1970 och 2018 från 16 till 38 procent. Sam-

tidigt har sammansättningen av gruppen med utrikes födda föräldrar 

förändrats. Antalet med föräldrar födda i Norden har minskat och an-

talet med föräldrar födda i länder i Europa och utanför Europa har ökat.  

Större hushåll bland barn med två utrikes födda föräldrar 
Barn med båda sina föräldrar födda i Sverige bor i störst utsträckning i 

hushållstypen sammanboende par och de med två utrikes födda 

föräldrar gör det i minst utsträckning, 84 procent jämfört med 58 

procent. Bland barn med två utrikes födda föräldrar bor var fjärde i ett 

övrigt hushåll. Det kan till exempel vara hushåll med inneboende eller 

ett flergenerationshushåll. De med utrikes födda föräldrar har också i 

genomsnitt fler syskon och bor i större hushåll än barn med minst en 

förälder född i Sverige. 

Barn med utrikes födda föräldrar är mer rörliga  
Det finns vissa skillnader när det gäller inrikes flyttningar beroende på 

föräldrarnas födelseland. Barn, 0–17 år, med två utrikes födda föräldrar 

flyttade i genomsnitt fler gånger än de med minst en förälder född i 

Sverige, något som kunde ses för alla födelsekullar 1970–1974 till och 

med 1990–1994. Ett mönster som tydligt består är också att det är 

vanligast att barn flyttar vid ett års ålder. Benägenheten att flytta avtar 

sedan successivt fram till 15 års ålder och det har sett ut på samma sätt 

för grupper med olika födelseland hos föräldrarna. 

Sett till den första flyttningen barn gör gick den oftast inom samma 

kommun, det gäller oavsett föräldrarnas födelseland eller om barnen 

bodde i en storstad, större stad eller mindre stad. Något som är mer 

tydligt bland födda på 2000-talet jämfört med barn födda på 1970-talet 

är att barn med utrikes födda föräldrar är de som i störst utsträckning 

flyttar inom kommunen. 

Barn som har båda föräldrarna födda utomlands har utvandrat i högst 

utsträckning under samtliga födelseår 1970–2004. De med en utrikes 

född förälder har utvandrat i mindre utsträckning och de med båda 

föräldrarna födda i Sverige har varit minst benägna att utvandra. 
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Skillnader i utvandring mellan grupper med olika födelseland hos 

föräldrarna var som störst för de som var födda i början av 1970-talet 

men minskade fram till och med födda i mitten av 1990-talet. 

Åldersmönstret för utvandring bland barn påminner om det för inrikes 

flyttningar, det är vanligast vid ett års ålder. 

Av de barn som utvandrat i åldern 0–9 år är det en varierande andel som 

återvänder efter en tid utomlands. I alla födelsekullar 1970–1974 till 

1990–1994 var det högst andel som återvänt inom tio år om båda 

föräldrarna var födda i Sverige, drygt sex av tio. Andelen har varit något 

lägre för de med en utrikes född förälder, ungefär hälften, och lägst för 

de med båda föräldrarna födda utomlands, mindre än var tredje. 

Fler flyttningar bland de med två föräldrar födda i Sverige 
Unga vuxna, 18–29 år, med två föräldrar födda i Sverige gör i genom-

snitt flest inrikes flyttningar. Antalet flyttningar i denna grupp ökade 

bland födda på 1970-talet men har minskat bland födda under 1980-

talet. En av orsakerna bakom detta är att den första flytten sker i äldre 

åldrar och att färre flyttar tre gånger eller mer jämfört med tidigare 

födelseårgångar. De med två utrikes födda föräldrar flyttar i lägst 

utsträckning. Denna grupp gör sin första flytt i äldre åldrar och flyttar i 

mindre utsträckning en första gång. Män flyttar i lägre utsträckning än 

kvinnor, oavsett föräldrarnas födelseland.  

Hög utvandring om föräldrarna är utrikes födda 
Unga vuxna med två utrikes födda föräldrar är mer benägna att utvandra 

än de med två föräldrar födda i Sverige. Skillnader finns även mellan 

födda olika år då utvandringen ökade för födda på 1970-talet för att 

sedan ha blivit lägre för respektive födelseår. Det beror på en minskad 

benägenhet att utvandra i nästan alla åldrar men främst i åldrarna 25–

29 år.  

Av de unga vuxna som utvandrat återvänder de med båda sina föräldrar 

födda i Sverige i störst utsträckning, omkring sex av tio har återvänt 

inom fem år. De med två utrikes födda föräldrar återvänder i lägst 

utsträckning. Jämförs olika födelseår återvände en högre andel i denna 

grupp bland födda i början på 1980-talet jämfört med början av 1970-

talet. 

Utrikes född partner vanligt om föräldrarna är utrikes födda 
Av de som bor med en partner har de med båda sina föräldrar födda 

utomlands en högre andel en partner född utomlands jämfört med de 

som har minst en förälder född i Sverige. Andelen med en partner som 

har båda sina föräldrar födda i Sverige är högst bland kvinnor och män 

med båda föräldrarna födda i Sverige. Sådana skillnader efter partnerns 

bakgrund var större bland födda i slutet av 1980-talet jämfört med 

början av 1970-talet. De största förändringarna i partnerns bakgrund 

har skett bland de med båda föräldrarna födda utomlands. 
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Det finns vissa skillnader när det gäller boende i olika hushållstyper. 

Andelen av födda 1985–1989 som bor utan partner och barn vid 27–29 

års ålder är högst för de med båda föräldrarna födda utomlands, lägre 

för de med en utrikes född förälder och lägst för de med båda föräld-

rarna födda i Sverige. Däremot är andelen som bor ensamma lägre bland 

både kvinnor och män som har båda sina föräldrar födda utomlands 

jämfört med de som har minst en förälder född i Sverige, 16 jämfört med 

drygt 20 procent bland kvinnor och 22 jämfört med 29 procent bland 

män.  

De med föräldrar födda i Sverige får oftast två barn 
För födelsekullar födda på 1970-talet var det vanligare att de med två 

utrikes födda föräldrar fick barn vid en något yngre ålder än de med 

minst en förälder född i Sverige. Men i högre åldrar har de med två 

föräldrar födda i Sverige kommit ikapp och en högre andel av dem har 

fått minst ett barn vid 43 års ålder. Barnafödandet har förändrats något 

mellan födelsekullarna. Andelen som exempelvis fått minst två barn vid 

28 och 33 års ålder har minskat, en minskning som varit störst bland de 

med två utrikes födda föräldrar. Det är vanligast att de med två föräldrar 

födda i Sverige får två barn. De med utrikes födda föräldrar får oftare 

inget barn eller fler än tre barn jämfört med de som har minst en 

förälder född i Sverige. 

Högre dödlighet med två utrikes födda föräldrar 
Dödligheten i denna rapport beskrivs för unga åldrar där dödsfall är 

ovanliga. Det finns trots allt vissa skillnader beroende på föräldrarnas 

födelseland. I de flesta födelsekullar från 1970–1974 till 2015–2018 

hade de med båda sina föräldrar födda i Sverige lägre och de med båda 

föräldrarna födda utomlands högre dödlighet än den genomsnittliga för 

kvinnor och män. De med en utrikes född förälder hade en dödlighet 

mer i nivå med den genomsnittliga. Dessa skillnader var ungefär samma 

för kvinnor och män och verkar finnas i de flesta åldrar. I vissa åldrar, 

bland annat födelseåret, var dödligheten dock något lägre i gruppen 

med en utrikes född förälder än bland de med båda föräldrarna födda i 

Sverige. 

 

 

Teckenförklaringar och förkortningar 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
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Inledning 

I takt med att allt fler har invandrat till Sverige och antalet utrikes födda 

har ökat har också antalet, och andelen, i befolkningen som har en eller 

två utrikes födda föräldrar ökat. Syftet med denna rapport är att studera 

om det finns några skillnader i barnafödande, migration och dödlighet 

mellan olika grupper födda i Sverige med föräldrar födda i olika länder.  

Detta inledande kapitel följs av en beskrivning av personer födda i 

Sverige sedan 1970 med fokus på deras föräldrars födelseland. Därefter 

går vi igenom situationen för dessa barn under uppväxten vad gäller 

boende och i vilken utsträckning flickor och pojkar flyttar inom landet 

men även flyttningar som sker till andra länder. 

Även i nästa kapitel behandlas inrikes och utrikes omflyttning men med 

fokus på unga vuxna, som till skillnad från barnen ofta gör självständiga 

beslut om vart flytten ska gå.  

Därefter följer ett kapitel som beskriver deras hushållssituation i olika 

åldrar. Vilka bor ensamma och vilka bor med en partner? Kapitlet tar 

även upp separationer och partnerns bakgrund bland sammanboende. 

Barnafödandet bland Sverigefödda har många gånger visats vara olika 

beroende på föräldrarnas födelseland. Det analyseras i nästföljande 

kapitel, och även om det skiljer sig åt mellan individer med olika 

födelseår. Sist beskrivs skillnader i dödlighet, främst i unga åldrar, för 

de med olika födelseland hos föräldrarna. 

Är de demografiska skillnader som finns mellan grupper födda i Sverige 

med olika bakgrund så stora att detta bör tas hänsyn till i 

befolkningsframskrivningen. Detta utvecklas i en avslutande 

diskussion. 

Utvecklingen sedan 1970 
År 1970 hade Sverige drygt 8 miljoner invånare, år 2018 har invånar-

antalet ökat till över 10 miljoner. Det är inte bara antalet som har för-

ändrats, även befolkningens sammansättning, efter till exempel ålder 

och födelseländer, ser annorlunda ut i dag än vad den gjorde för knappt 

50 år sedan. 

I diagram 1 visas befolkningens sammansättning för kvinnor och män 

efter födelseland och ålder år 2018 i en så kallad befolkningspyramid. 

Av de drygt 10,2 miljoner invånarna är 81 procent födda i Sverige och 19 

procent utrikes födda. I pyramiden syns de stora kullarna födda åren 

runt 1990, på 1960-talet och på 1940-talet. Av de som är födda i Sverige 

har 87 procent två Sverigefödda föräldrar medan 7 respektive 6 procent 

har en respektive två utrikes födda föräldrar. Sverigefödda med en eller 
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två utrikes födda föräldrar är till största delen yngre, en majoritet är 

under 20 år. Det är extra tydligt för de med två utrikes födda föräldrar. 

Såväl den totala folkmängden som sammansättningen efter födelseland 

och ålder är ett resultat av hur antalet födda, döda, invandrade och 

utvandrade varierat över tid. 

Diagram 1 
Befolkningen efter kön, ålder och födelseland, år 2018 
Population by sex, age and country of birth, year 2018 

 

Avser personer med båda föräldrarna födda i Sverige, en utrikes född förälder eller båda föräldrarna 
utrikes födda.  

Födda och döda 
Under de senaste 50 åren har antalet födda varierat från år till år med 

tydliga upp- och nedgångar. Antalet födda var över 100 000 per år under 

stora delar av 1970-talet för att sedan vara på lägre nivåer fram till mit-

ten av 1980-talet då antalet födda barn åter ökade. I början av 1990-

talet var antalet födda återigen på förhållandevis höga nivåer, över 120 

000 per år, för att sedan minska kring millennieskiftet. De senaste åren 

har antalet varit någorlunda stabilt på omkring 115 000 födda per år.  

Antalet avlidna har inte varierat lika mycket som antalet födda. Från år 

1970, då 80 000 personer avled, har antalet dock ökat så gott som varje 

år upp till 97 000 år 1993. Åren därefter har omkring 90 000 avlidit varje 

år. 
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Diagram 2 
Antal födda och döda 1970–2018 
Number of births and deaths 1970–2018 

 

Hur många som föds beror på hur många kvinnor det finns i barna-

födande åldrar och hur många barn de föder i genomsnitt. Hur många 

som avlider varje år beror på samma sätt både på hur många som finns i 

olika åldrar och dödligheten i varje ålder. Den återstående medellivs-

längden vid födelsen har ökat i stort sett varje år under perioden 1970–

2018, från 77,2 år till 84,3 år för kvinnor och från 72,3 år till 80,8 år för 

män. Medellivslängden har ökat mer för män än för kvinnor. 

Invandring och utvandring 
Invandringen under 1970-talet bestod till stor del av utländsk arbets-

kraft, främst från de nordiska grannländerna men även från länder i öv-

riga Europa. Upp- och nedgången i arbetskraftsinvandringen varierade 

med den ekonomiska konjunkturcykeln. Sedan 1980-talet har arbets-

kraftsinvandringen varit av mindre omfattning och successivt har varia-

tionerna kommit att domineras av förändringar inom flykting- och an-

höriginvandringen. Under slutet av 1980-talet var invandringen om-

fattande från Iran, Chile, Libanon, Polen och Turkiet. Under 1990-talet 

invandrade många från dåvarande Jugoslavien. När Sverige blev EU-

medlem underlättades rörligheten mellan EU-länderna och fler födda i 

ett annat EU-land flyttade till Sverige. Den invandring vi har haft under 

senare tid består av återvändande Sverigefödda, flyktingar från bland 

annat Syrien, anhöriginvandrare, arbetskraftstagare från länder som 

Kina och Indien samt från de nya EU-länderna. De senaste åren har in-

vandringen varit högre än någonsin tidigare. 
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Diagram 3 
Antal invandrare och utvandrare 1970–2018 
Number of immigrants and emigrants 1970–2018 

 

I takt med en ökad invandring har även antalet som utvandrat blivit fler. 

Beroende på varför man flyttat till Sverige ser utvandringen olika ut. 

Arbetskraftsmigranter och studenter utvandrar vanligtvis efter några år 

i landet medan de som invandrat av flykting- eller familjeskäl oftast 

stannar i landet. Arbetskraftsinvandringen på 1970-talet medförde så-

ledes en högre utvandring under några år innan det var vanligare att 

människor kom till Sverige av flykting- eller familjeskäl och då var an-

talet utvandrare lägre. När invandringen under senare tid bestått av 

personer som kommer av en rad olika skäl, däribland för arbete eller 

studier, har utvandringen återigen ökat. 

Diagram 4 
Invandring och utvandring efter födelselandsgrupp, 1970–2018 
Immigration and emigration by country of birth group, 1970–2018. Thousands 
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I diagram 5 visas den utrikes födda befolkningen i Sverige under tre år, 

1970, 2000 och 2018, efter kön och ålder samt om de är födda i Norden, 

Europa eller utanför Europa. Här kan man se hur invandringen till 

Sverige påverkat hur många det finns i olika åldrar, till exempel i 

barnafödande åldrar, och vilka födelseländer de utrikes födda har.  

Som tidigare nämnts bestod invandringen under 1960- och 1970-talen 

till stor del av personer födda i ett nordiskt land men även från andra 

europeiska länder. Den utrikes födda befolkningen 1970 bestod till stor 

del av personer födda i Norden och många var i åldrarna 20 till 40 år 

med en tydlig topp kring 25 års ålder. 

30 år senare, år 2000, hade sammansättningen av den utrikes födda be-

folkningen förändrats mot att en större del bestod av personer födda 

utanför Norden. Åldersstrukturen hade också förändrats mot fler äldre, 

mycket på grund av att tidigare invandrade Nordenfödda har åldrats, 

men även att det fanns förhållandevis många i yngre åldrar bland 

personer födda i länder utanför Europa. 

Åren efter millenniumskiftet fram till 2018 kännetecknas av en allt 

högre invandring av utrikes födda, främst från länder utanför Europa 

men även från andra europeiska länder. Personer som invandrar är ofta 

i åldrarna kring 30 år och det märks tydligt bland de utrikes födda där 

många var i just dessa åldrar. Samtidigt har invandringen av Norden-

födda minskat under de senaste 50 åren vilket gör att den Nordenfödda 

befolkningen 2018 till stor del består av personer i äldre åldrar som in-

vandrat för en längre tid sedan. 

Utrikes födda som bosätter sig i Sverige föder även barn1 och i före-

liggande rapport studeras de barn som är födda i Sverige av utrikes 

födda föräldrar. Ansatsen är att utgå från de som fötts under olika tids-

perioder, olika födelsekohorter, för att se hur deras demografiska 

beteenden ser ut beroende på när de är födda och i vilka länder deras 

föräldrar är födda.  

  

                                                             

 

1 Läs mer om utrikes föddas barnafödande i rapporterna Utrikes föddas barnafödande-före och efter 

invandring (SCB: Demografiska rapporter 2014:4) och Skilda världar? Det demografiskt delade Sverige 

(SCB: Demografiska rapporter 2018:2) 
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Diagram 5 
Utrikes födda kvinnor och män efter ålder och födelselandsgrupp 1970, 2000 och 2018.  
Foreign born women and men, by age and country of birth group, 1970, 2000 and 2018. 
Thousands 
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Födda efter föräldrarnas 
födelseland 

I takt med att allt fler har invandrat till Sverige och antalet utrikes födda 

har ökat har också antalet, och andelen, av de födda barnen som har en 

eller två utrikes födda föräldrar ökat. År 1970 föddes 110 000 barn, av 

dem hade 9 procent en utrikes född förälder och 7 procent två utrikes 

födda föräldrar. Nästan 50 år senare, år 2018, föddes 116 000 barn. Av 

dem hade 13 procent en utrikes född förälder och 25 procent två ut-

rikesfödda föräldrar. 

Diagram 6 
Antal födda efter föräldrarnas födelseland, 1970–2018 
Number of births by parents’ country of birth, 1970–2018 

 

Vilka länder barnens föräldrar är födda i avspeglas av invandringen till 

Sverige. Den har ändrat karaktär, från arbetskraftsinvandring från Nor-

den till en alltmer flyktingdominerad invandring från till exempel Iran, 

Irak, forna Jugoslavien och Syrien. 

I diagram 7 syns att antalet födda barn med en och framförallt två för-

äldrar födda i Norden har minskat. I mitten på 1990-talet gick Sverige 

med i EU och invandringen från andra EU-länder ökade samtidigt som 

konflikten i forna Jugoslaven gjorde att många sökte sig till Sverige. Den 

utvecklingen syns tydligt i diagram 7. Under hela perioden har antalet 

barn med föräldrar födda utanför Europa ökat, framförallt under 2000-

talet.  
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Diagram 7 
Antal födda med en och två utrikes födda föräldrar efter föräldrarnas födelselandsgrupp, 
1970–2018 
Number of births with one and two foreign born parents, by parents’ country of birth 
group 1970–2018 

                       En utrikes födda         Båda utrikes födda 

 

Hur lång tid som går mellan att den utrikes födde invandrar tills de får 

barn ser olika ut under olika tidsperioder och speglar den tidigare 
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Diagram 8 
Antal födda barn efter föräldrarnas födelseland och tid i Sverige. Födda 1970–74, 1985–
89, 2000–04 samt 2015–18 
Number of births by parents’ country of birth and time since immigration to Sweden. Birth 
cohorts 1970–74, 1985–89, 2000–04 and 2015–18 
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landsbygdskommuner2. Under åren har folkmängden och samman-

sättningen i de olika kommuntyperna förändrats och därmed också var 

de födda föds. 

För födda mellan 1970 och 1999 föddes de flesta barn med båda för-

äldrarna födda i Sverige i en större stad, ungefär 40 procent över samt-

liga födelseår medan omkring 30 procent föddes i en storstad och 30 

procent i en mindre stad. Födda under 1980-talet bodde i något större 

utsträckning i en mindre stad än i en storstad men för födda under 

1990-talet har andelen boende i en storstad ökat. Under de senaste åren 

har det fötts lika många barn i en storstad som i en större stad och cirka 

en fjärdedel i en mindre stad. 

Fördelningen mellan kommungrupper har varit relativt stabil bland de 

födda med en utrikes född förälder där det har varit vanligast att vara 

född i en storstad, strax över 40 procent de flesta år. Strax under 40 pro-

cent föddes i en större stad medan omkring 20 procent föddes i en 

mindre stad. Även för denna grupp ökade andelen födda i en storstad 

bland födda på 1990-talet. 

För de med två utrikes födda föräldrar är mönstret något annorlunda. 

Att födas i en storstad är vanligast alla år, men det är en tydlig nedgång 

sedan mitten av 1980-talet till början av 1990-talet och sedan en ökning 

igen. Vid den här tiden infördes den så kallade ”Hela Sverige-strategin” 

vilket innebar att de asylsökande som fick uppehållstillstånd i regel 

placerades i kommuner utanför storstäderna (SFS 1988:153). Denna 

politik gällde fram till 1994 därefter ökade andelen med två utrikes 

födda föräldrar som föddes i storstäderna. Sedan 2000-talet har andelen 

födda i storstäderna återigen minskat. 

 

  

                                                             

 

2 För att underlätta läsandet kallas dessa tre typer i texten för: Storstäder, Större städer respektive 

Mindre städer 
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Diagram 9 
Födda 1970–2018 fördelade efter SKR:s kommungruppsindelning för olika födelseland 
hos föräldrarna 
Born 1970–2018 distributed by the classification of Swedish municipalities made by 
SALAR for different country of birth among parents. Percent 

                    Båda födda i Sverige       En utrikes född 
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Beskrivning av de olika födelsekullarna 

Födda 1970–1974 
Under åren 1970–1974 föddes det 560 000 barn i Sverige. Av dem hade 

84 procent två föräldrar födda i Sverige, 9 procent en utrikes född för-

älder och 7 procent två utrikes födda föräldrar. 

Drygt 30 procent föddes i en storstadsregion, 40 procent i en större stad 

och knappt 30 procent i mindre städer/landsbygdskommuner. 

En utrikes född förälder 
Av barnen med en utrikes född förälder har 55 procent en utrikes född 

mor och 45 procent en utrikes född far. Det här är den födelsekull där 

högst andel har en utrikes född mor. 

Det är vanligast att mamman är född i ett nordiskt land, 68 procent har 

det och det i särklass vanligaste födelselandet är Finland. 27 procent har 

en mor född i Europa och där är Tyskland det vanligaste landet. Mindre 

än 5 procent har en mor född utanför Europa. 
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Nära hälften av barnen med en utrikes född far har en far född i Europa, 

det vanligaste födelselandet i denna grupp är Tyskland. Drygt 40 pro-

cent har en far född i Norden, det vanligaste födelselandet är Finland, 

som också är det vanligaste födelselandet för alla. Lite mer än 10 pro-

cent har en far född utanför Europa. 

Två utrikes födda föräldrar 
Hälften av de barn som har två utrikes födda föräldrar har två föräldrar 

födda i Finland. 10 procent har två föräldrar födda Jugoslavien och 6 

procent två föräldrar födda i Grekland. Hälften av barnen har ingen för-

älder som varit mer än tre år i Sverige. Av de födelsekullar vi studerar 

här är det här den där föräldrarna i genomsnitt varit kortast tid i 

Sverige.  

Födda 1975–1979 
Under åren 1975–1979 föddes det 488 000 barn i Sverige. Av dem hade 

83 procent två föräldrar födda i Sverige, 10 procent en utrikes född för-

älder och 7 procent två utrikes födda föräldrar. 

En utrikes född förälder 
Av barnen med en utrikes född förälder har 54 procent en utrikes född 

mor och 46 procent en utrikes född far. 

Det är vanligast att mamman är född i ett nordiskt land, 63 procent har 

det och det i särklass vanligast födelselandet är Finland. 28 procent har 

en mor född i Europa och där är Polen och Tyskland de vanligaste länd-

erna. Drygt 8 procent har en mor född utanför Europa. 

Nästan 50 procent av de med en utrikes född far har en far född i Europa 

och det vanligaste födelselandet är Tyskland. Ungefär 40 procent har en 

far född i Norden och Finland är det vanligaste födelselandet. Lite mer 

än 15 procent har en far född utanför Europa, här är USA vanligaste fö-

delselandet. 

Två utrikes födda föräldrar 
40 procent av barnen med två utrikes födda föräldrar har föräldrar födda 

i Finland. 9 procent har två föräldrar födda i Jugoslavien och 7 procent 

två föräldrar födda i Turkiet. Hälften av barnen har minst en förälder 

som varit mer än sex år i Sverige. 

Födda 1980–1984 
Under åren 1980-1984 föddes det 470 000 barn i Sverige. Av dem hade 

82 procent två föräldrar födda i Sverige, 11 procent en utrikes född för-

älder och 7 procent två utrikes födda föräldrar. 

En utrikes född förälder 
Av barnen med en utrikes född förälder har 52 procent en utrikes född 

mor och 48 procent en utrikes född far.  
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Det är vanligast att mamman är född i ett nordiskt land, 60 procent har 

det och det i särklass vanligaste födelselandet är Finland. 28 procent har 

en mor född i Europa och där är Polen och Tyskland de vanligaste länd-

erna. 13 procent har en mor född utanför Europa. 

Det här är den första födelsekull där det är vanligare att pappan är född i 

Norden än i Europa, 42 respektive 38 procent. Från Norden är Finland 

det vanligaste födelselandet och för Europa är det Tyskland. Över en 

femtedel har en far född utanför Europa, här är USA det vanligaste 

födelselandet. 

Två utrikes födda föräldrar 
I den här födelsekullen har 35 procent två föräldrar födda i Finland. Det 

är 10 procent som har föräldrar födda i Turkiet och 6 procent har för-

äldrar födda i Jugoslavien. Hälften av barnen har minst en förälder som 

varit mer än åtta år i Sverige. 

Födda 1985–1989 
Under åren 1985–1989 föddes det 534 000 barn i Sverige. Av dem hade 

82 procent två föräldrar födda i Sverige, 11 procent en utrikes född för-

älder och 7 procent två utrikes födda föräldrar. 

En utrikes född förälder 
Av barnen med en utrikes född förälder har 53 procent en utrikes född 

mor och 47 procent en utrikes född far 

Det är vanligast att mamman är född i ett nordiskt land, knappt 60 pro-

cent har det och det i särklass vanligast födelselandet är Finland. 25 

procent har en mor född i Europa och där är Polen och Tyskland de 

vanligaste länderna. 18 procent har en mor född utanför Europa, och 

USA är det vanligaste födelselandet. 

I den här födelsekullen har 40 procent en far född i Norden, 33 procent 

en far född i Europa och 25 procent en far född utanför Europa. Finland 

är det vanligaste födelselandet. För barnen med far född i Europa är 

Jugoslavien det vanligaste födelselandet. För länder utanför Europa är 

USA vanligast. 

Två utrikes födda föräldrar 
Det är 18 procent som har två föräldrar födda i Finland och 11 procent 

som har två föräldrar födda i Turkiet. Därefter är Jugoslavien det van-

ligaste födelselandet, 6 procent av barnen har en förälder därifrån. Hälf-

ten av barnen har föräldrar som varit längre än nio år i Sverige. Men det 

är skillnader mellan olika grupper. Föräldrar födda i Norden har varit i 

Sverige längre, hälften mer än 14 år. Det är framförallt föräldrar födda 

utanför Europa som varit en kort tid i Sverige, medianen är fem år. 
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Födda 1990–1994 
Under åren 1990-1994 föddes det 601 000 barn i Sverige. Av dem hade 

79 procent två föräldrar födda i Sverige, 11 procent en utrikes född för-

älder och 10 procent två utrikes födda föräldrar. 

En utrikes född förälder 
Av barnen med en utrikes född förälder har 54 procent en utrikes född 

mor och 46 procent en utrikes född far. 

Nära hälften har en mor född i Norden och det vanligast födelselandet 

är Finland. 24 procent har en mor född i Europa och där är Polen det 

vanligaste landet. Det här är den första födelsekull där de med en mor 

född utanför Europa inte är minst, 26 procent har en mor född utanför 

Europa. Det vanligaste födelselandet på dessa mammor är Thailand. 

Drygt en tredjedel av de som har en far född utomlands har en far född i 

Norden och Finland är det vanligast födelselandet. Knappt en tredjedel 

har en far född i Europa, Jugoslavien och Storbritannien är de vanligaste 

födelseländerna. Lika många har en far född utanför Europa, där USA 

och Iran är de vanligaste länderna. 

Två utrikes födda föräldrar 
Det här är den första födelsekull där Finland inte är det vanligaste fö-

delselandet på föräldrarna. Det är 8 procent som har föräldrar födda i 

Jugoslavien. Och något färre 7,5 procent som har föräldrar födda i 

Turkiet eller Finland. Hälften av barnen har minst en förälder som varit 

mer än nio år i Sverige. De föräldrar som är födda i Europa har antingen 

varit relativt länge i Sverige eller väldigt kort tid. 25 procent av de födda 

barnen har ingen förälder som varit längre än ett år i Sverige samtidigt 

som 25 procent av barnen har minst en förälder som varit längre än 16 

år i Sverige. 

Födda 1995–1999 
Under åren 1995–1999 föddes det 468 000 barn i Sverige. Av dem hade 

76 procent två föräldrar födda i Sverige, 11 procent en utrikes född för-

älder och 13 procent två utrikes födda föräldrar. 

En utrikes född förälder 
Av barnen med en utrikes född förälder har 54 procent en utrikes född 

mor och 46 procent en utrikes född far.  

Det här är den första födelsekull där den största andelen inte har en mor 

född i Norden, dock är Finland fortfarande det enskilt vanligaste fö-

delselandet. Det är 37 procent vardera som har en mor född i Norden 

eller en mor född utanför Europa. 26 procent har en mor född i Europa. 

De vanligaste födelseländerna utanför Norden är Thailand och Polen. 

I den här födelsekullen är det knappt en tredjedel som har en far född i 

Norden och drygt en tredjedel som har en född i Europa och lika många 
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utanför Europa. För de födda i Norden är Finland det vanligast landet, 

för födda i Europa är Storbritannien vanligast och för födda utanför 

Europa är Chile och USA vanligast. 

Två utrikes födda föräldrar 
Det här är första födelsekullen där ett utomeuropeiskt land är det 

vanligaste födelselandet på föräldrarna. 9 procent har föräldrar födda i 

Irak, 8 procent föräldrar födda i Jugoslavien och 6 procent har föräldrar 

födda i Bosnien-Hercegovina. Hälften av barnen har minst en förälder 

som varit mer än åtta år i Sverige. 

Födda 2000–2004 
Under åren 2000–2004 föddes det 483 000 barn i Sverige. Av dem hade 

75 procent två föräldrar födda i Sverige, 12 procent en utrikes född för-

älder och 13 procent två utrikes födda föräldrar. 

En utrikes född förälder 
Av barnen med en utrikes född förälder har 53 procent en utrikes född 

mor och 47 procent en utrikes född far.  

Det här är den första födelsekull där det är minst vanligt att ha en mor 

född i Norden, ungefär en fjärdedel har det. Lite mer än en fjärdedel har 

en mor född i Europa. Nära hälften har en mor född utanför Europa, Det 

här är den första födelsekull där Finland inte är det vanligaste födelse-

landet för mamman, istället är det Thailand. Andra vanliga länder är 

Norge, Sydkorea och Polen. 

Det här är den första födelsekullen där det är vanligast att pappan är 

född utanför Europa, nästan 40 procent av barnen med en utrikes född 

pappa har en pappa född utanför Europa. I denna grupp är Chile och 

USA de vanligaste födelseländerna. Totalt sett är fortfarande Finland 

det enskilt vanligaste födelselandet och ungefär en fjärdedel av de med 

en utrikes född far har en far född i Norden. Ungefär lika många har en 

far född i Europa, Storbritannien och Turkiet är vanliga födelseländer. 

Två utrikes födda föräldrar 
För de födda under början av 2000-talet har 13 procent föräldrar födda i 

Irak. 7 procent har föräldrar födda i Jugoslavien och lite mer än 5 pro-

cent föräldrar födda i Turkiet. Hälften av barnen har minst en förälder 

som varit tio år eller mer i Sverige. Att ha varit tio år i Sverige är också 

den vanligaste tiden, det är högst av alla födelsekullar och avspeglar 

troligen invandringen i början av 1990-talet. 

Födda 2005–2009 
Under åren 2005–2009 föddes det 542 000 barn i Sverige. Av dem hade 

71 procent två föräldrar födda i Sverige, 13 procent en utrikes född för-

älder och 16 procent två utrikes födda föräldrar. 
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En utrikes född förälder 
Av barnen med en utrikes född förälder har 51 procent en utrikes född 

mor och 49 procent en utrikes född far. Det här är den födelsekull som 

lägst andel har en utrikes född mor. 

Det här är också den första födelsekullen där över hälften har en mor 

född utanför Europa. Nära 30 procent har en mor född i Europa och 18 

procent en mor född i Norden. De vanligaste födelseländerna är 

Thailand, Finland, Norge, Sydkorea och Polen. 

45 procent har en far född utanför Europa, vanligast födelselandet är 

Chile. Knappt 40 procent har en far född i Europa, Storbritannien är det 

vanligaste landet här. Dock är Finland fortfarande det vanligaste fö-

delselandet och 17 procent har en far född i Norden. 

Två utrikes födda föräldrar 
Liksom i den föregående födelsekullen är Irak det vanligaste födelse-

landet på föräldrarna, 16 procent. Nu är Somalia det näst vanligaste 

födelselandet och lite över 5 procent av barnen med utrikes födda för-

äldrar har föräldrar födda i Somalia. Barnen som är födda dessa år är de 

barn som i genomsnitt har föräldrar som varit längst tid i Sverige. Minst 

hälften av barnen har en förälder som varit mer än elva år i Sverige. 

Födda 2010–2014 
Under åren 2010–2014 föddes det 575 000 barn i Sverige. Av dem hade 

67 procent två föräldrar födda i Sverige, 14 procent en utrikes född för-

älder och 19 procent två utrikes födda föräldrar. 

En utrikes född förälder 
Av barnen med en utrikes född förälder har 52 procent en utrikes född 

mor och 48 procent en utrikes född far.  

Det är drygt hälften som har en mor född utanför Europa. Knappt en 

tredjedel har en mor född i Europa och 13 procent en mor född i Norden. 

De vanligaste födelseländerna är Thailand, Finland, Polen, Norge, och 

Indien. 

Hälften har en far född utanför Europa. Det är 37 procent som har en far 

född i Europa och 12 procent har en far född i Norden. Det här är den 

första födelsekullen där Finland inte är det vanligaste födelselandet, 

Storbritannien, Chile och Turkiet är vanligare. 

Två utrikes födda föräldrar 
Irak är fortsatt det vanligaste födelselandet för de med två utrikes födda 

föräldrar, 15 procent har föräldrar från Irak. Somalia är det näst 

vanligaste landet och 9 procent har föräldrar därifrån. Intressant är att 

Polen är det tredje vanligaste födelselandet på föräldrarna, med drygt 4 

procent av barnen. Hälften av barnen har minst en förälder som varit 
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mer nio år i Sverige. Det är framförallt föräldrar födda i Europa som 

varit en längre tid i Sverige.  

Födda 2015–2018 
Under åren 2015–2018 föddes det 469 000 barn i Sverige. Av dem hade 

63 procent två föräldrar födda i Sverige, 13 procent en utrikes född för-

älder och 24 procent två utrikes födda föräldrar. 

En utrikes född förälder 
Av barnen med en utrikes född förälder har 54 procent en utrikes född 

mor och 46 procent en utrikes född far.  

Det är drygt hälften som har en mor född utanför Europa. Drygt en 

tredjedel har en mor född i Europa och lite mer än 10 procent en mor 

född i Norden. De vanligaste födelseländerna är Thailand, Finland, 

Polen och Iran. 

Det här är den första födelsekullen där en far född utanför Europa är 

vanligast för de med en utrikes född far. Det är färre än 10 procent som 

har en far född i Norden och 40 procent som har en far född i Europa. De 

vanligaste födelseländerna i Europa är Storbritannien och Turkiet. 

Utanför Europa är det Irak och Iran. Här är det också första gången som 

inte Finland är vanligast för barn med en nordisk förälder, Danmark, 

Finland och Norge är ungefär lika vanliga. 

Två utrikes födda föräldrar 
I den sista och yngsta födelsekullen är Syrien det vanligaste 

födelselandet hos föräldrarna. 12 procent av barnen med två utrikes 

födda föräldrar har föräldrar födda i Syrien. Knappt 10 procent har 

föräldrar födda i Irak och knappt 8 procent föräldrar födda i Somalia. 

Hälften av barnen har minst en förälder som varit mer än åtta år i 

Sverige och det är föräldrar födda i Europa som höjer medianen. Bland 

barn med föräldrar födda utanför Europa har hälften av barnen minst en 

förälder som varit mer än sju år i Sverige, samtidigt som 25 procent inte 

har någon förälder som varit mer än tre år i Sverige. 
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Boende och flyttningar 
under uppväxten 

Före 18 års ålder tar individen inte själv beslut om till exempel boende 

eller flyttningar. Det är i mycket föräldrarnas behov, möjligheter och val 

som avgör vilka som bor i samma hushåll och om man ska flytta såväl 

inom som utom Sverige. Det finns inga skillnader mellan flickor och 

pojkar så stora delar av kapitlet är inte uppdelat på kön. 

Sammansättningen i barnens hushåll 
Från år 2011 sker folkbokföring på lägenhet, vilket gör det möjligt att 

producera registerbaserad statistik över bostadshushåll. Det innebär att 

det är möjligt att identifiera personer som bor i samma hushåll och var-

ken är gifta eller har gemensamma barn, något som tidigare inte varit 

möjligt. Barn som bor med en biologisk förälder och förälderns nya 

partner kan nu redovisas som ett barn boende i ett hushåll med ett sam-

manboende par och inte som tidigare med en ensamstående förälder. 

Det innebär också att det är korta tidserier och statistiken redovisas som 

ett nedslag på situationen de senaste åren, här har uppgifter för åren 

2012–2018 använts. Det går inte att följa födelsekullar som i de övriga 

delarna av kapitlet. 

Barn kan bo tillsammans med ett sammanboende par eller med bara en 

förälder. I hushållet kan också finnas eventuella syskon och andra per-

soner. Den här statistiken redovisar barns boende i tre olika födelse-

kullar och i tre olika åldrar. De födda 2010–2014 som är 2–4 år, de födda 

2005–2009 som är 7–9 år och de födda 2000–2004 som är 12–14 år. I 

alla åldrar är det vanligast att barnet bor med ett sammanboende par, 

vilket ofta men inte nödvändigtvis, är barnets biologiska föräldrar. Det 

är inga skillnader mellan pojkar och flickor 

Det är framförallt barn med två utrikes födda föräldrar som bor i ett 

hushåll där det förutom barn och föräldrar bor andra personer. Det kan 

vara en inneboende, en släkting eller så kan barnfamiljen dela bostaden 

med en annan familj.  

I den yngsta åldersklassen, 2–4 år, återfinns den högsta andelen som 

bor med två sammanboende vuxna. Det gör 84 procent av barnen med 

två föräldrar födda i Sverige, 74 procent av barnen med en urikes född 

förälder och 58 procent av barnen med två utrikes födda föräldrar. 

Denna gradient mellan de olika grupperna återfinns bland barnen i 

äldre åldrar men på en lägre nivå. 

När det gäller andelen som bor med en ensamstående förälder är det 

mindre skillnader efter föräldrarnas födelseland. Andelen som bor med 

en förälder är högre när barnet är äldre. I den yngsta åldersklassen är 
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det barn med två utrikes födda föräldrar som i högst utsträckning bor 

med en förälder och för de två gupperna med äldre barn är det vanligast 

för barn med en utrikes född förälder. 

Det som är tydligt är att barn med två utrikes födda föräldrar oftare är 

folkbokförda i övriga hushåll, det vill säga hushåll som inte bara består 

av en förälder eller ett par och barn. 

Diagram 10  
Barn fördelade efter hushållstyp, efter föräldrarnas födelseland. Utvalda åldrar och 
födelseår. 
Children distributed by type of household, by parents’ country of birth. Selected ages and 
years of birth. Percent 

 

Barn med två utrikes födda föräldrar bor också i något större hushåll än 

barn med annan bakgrund samtidigt som det är en liten skillnad mellan 

barn med en och barn med två föräldrar födda i Sverige. 

Vid 7–9 års ålder har barn med minst en förälder född i Sverige och som 

bor med två vuxna i genomsnitt 1,4 syskon3. Det kan jämföras med barn 

med två utrikes födda föräldrar som har 1,8 syskon. Motsvarande skill-

nader återfinns bland barn som bor med en ensamstående förälder, barn 

med minst en förälder född i Sverige har i genomsnitt 1 syskon och barn 

med två utrikes födda föräldrar 1,7 syskon. 

                                                             

 

3 Syskon behöver inte vara ett helsyskon, det kan vara ett halvsyskon eller ett barn till bara den ena 

vuxna i paret. 
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Att det är färre barn i hushållet för de yngsta barnen förklaras av att de i 

större utsträckning inte hunnit få något syskon jämfört med de äldre 

barnen. 

De övriga hushållen är, av naturliga skäl, större. Men här återfinns 

många olika typer av hushållskonstellationer så det är inte givet om det 

är flera vuxna eller fler barn i hushållet. Så hur många syskon barnen i 

dessa hushåll har framgår inte av tabellen. 

Tabell 1  
Genomsnittlig antal personer per hushåll efter föräldrarnas födelseland och hushållstyp. 
Utvalda åldrar och födelseår. 
Average number of persons per household, by parents’ country of birth and type of 
household. Selected ages and years of birth 

Födelseår, ålder 
Föräldrarnas födelseland 

Sammanboende 
par 

Ensamstående 
förälder 

Övriga 
hushåll 

Födda 2010–14, 2–4 år    

Båda föräldrarna födda i Sverige 4,1 2,8 5,7 

En utrikes född förälder 4,1 2,9 5,9 

Båda föräldrarna utrikes födda 4,5 3,6 6,6 

Födda 2005–09, 7–9 år    

Båda föräldrarna födda i Sverige 4,4 3,0 6,0 

En utrikes född förälder 4,4 3,1 6,0 

Båda föräldrarna utrikes födda 4,8 3,7 6,9 

Födda 2000–04, 12–14 år    

Båda föräldrarna födda i Sverige 4,4 3,0 5,8 

En utrikes född förälder 4,4 3,1 5,9 

Båda föräldrarna utrikes födda 4,9 3,6 6,9 

 

Att bo i ett övrigt hushåll betyder inte att barnet inte bor tillsammans 

med en eller båda sina föräldrar. I diagrammet nedan redovisas barnen 

efter de vårdnadshavare de bor med. Av de yngre barnen bor nästan 90 

procent av barnen med två föräldrar födda i Sverige och nära 80 procent 

av barnen med två utrikes födda föräldrar med två föräldrar. Denna 

andel är lägre för barnen i äldre åldrar och lägst är den för barn med en 

utrikes född förälder i den äldsta åldersgruppen, knappt 60 procent. 

Att bo i ett hushåll utan någon biologisk eller adoptivförälder är 

ovanligt. Det gör som mest 1 procent av 12–14-åriga barn med en 

utrikes född förälder. 
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Diagram 11  
Barn fördelade efter relation med de vuxna i hushållet efter föräldrarnas födelseland. 
Utvalda åldrar och födelseår.  
Children distributed according to relationship with the adults in the household, by 
parents’ country of birth. Selected ages and years of birth. Percent 

 

Med 2 föräldrar avses två biologiska/adoptivföräldrar eller en biologisk/adoptivförälder och en annan 
vårdnadshavare. Med 1 förälder avses en biologisk/adoptivförälder och ingen ytterligare vårdnads-
havare i hushållet. Med inga biologiska/adoptivförälder avses att det i hushållet endast finns personer 
som inte är biologiska/adoptivföräldrar som är vårdnadshavare 

Flyttningar inom Sverige 
I det här avsnittet studeras inrikes flyttningar från födelsen tills in-

dividerna fyller 18 år. Fokus ligger på tre födelseårsgrupper, individer 

födda under de fem första åren under 1970-, 1980- och 1990-talen. På så 

vis kan vi se om det förekommer skillnader mellan grupper med för-

äldrar födda i olika länder och födda under olika tidsperioder. 

När födelseårgångar studeras går det att mäta det totala antalet flytt-

ningar av en specifik födelseårsgrupp i förhållande till antalet personer i 

samma grupp. Detta mått visar på det genomsnittliga antalet flyttningar 

som gjorts av individer i födelseårsgruppen under sin livstid eller mellan 

vissa åldrar. Jämförelser av på varandra följande kohorter ger insikt om 

huruvida övergripande migrationsnivåer har ökat eller minskat4. 

Det genomsnittliga antalet gånger barn flyttar har blivit fler ju senare 

födelseårgång. Födda 1970–1974 flyttade i genomsnitt 1,8 gånger innan 

                                                             

 

4 Med inrikes flyttning menas de tillfällen då individen har bytt fastighet och från och med år 2011 även 

bytt lägenhet inom fastighet.  
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de fyllde 18 år. De med födelseår 1980–1984 flyttade i genomsnitt 2,0 

gånger medan födda 1990–1994 flyttade 2,2 gånger. För samtliga 

födelseårgångar är det barn med två utrikes födda föräldrar som flyttar 

flest gånger, genomsnittligt mellan 2,4 och 2,9 flyttningar och där födda 

på 1990-talet flyttade i störst utsträckning. De med två föräldrar födda i 

Sverige flyttar i lägst utsträckning även om det ökat mellan födelse-

årgångarna. Även bland de med en utrikes född förälder har antalet 

flyttningar ökat, från 2,2 till 2,7. Flickor och pojkar flyttar ungefär lika 

många gånger innan de fyllt 18 år. 

Tabell 2 
Genomsnittligt antal flyttningar före 18 års ålder efter födelseårsgrupp, kön och 
föräldrarnas födelseland 
Average number of relocations before the age of 18, by birth cohort, sex and parents’ 
country of birth 

Kön Födelseårsgrupp 

Föräldrarnas födelseland 1970–1974 1980–1984 1990–1994 

Alla  1,8 2,0 2,2 

Flickor 1,9 2,1 2,3 

Båda föräldrarna födda i Sverige 1,8 2,0 2,1 

En utrikes född förälder 2,2 2,6 2,8 

Båda föräldrarna utrikes födda 2,4 2,6 2,9 

Pojkar 1,8 2,0 2,2 

Båda föräldrarna födda i Sverige 1,7 1,9 2,1 

En utrikes född förälder 2,2 2,5 2,6 

Båda föräldrarna utrikes födda 2,3 2,6 2,9 

 

Att det har gått mot en utveckling att barnen flyttar fler gånger går även 

att se på fördelningen efter det absoluta antalet flyttningar som gjorts. 

Diagram 12 visar fördelningen av hur stor andel av barnen som inte har 

flyttat alls och hur många flyttningar som har gjorts av de som flyttat. 

Att det genomsnittliga antalet flyttningar bland barn med två föräldrar 

födda i Sverige har ökat beror på att fler flyttar många gånger. Andelen 

som inte flyttar alls är stabil över födelseårsgrupperna, omkring 30 pro-

cent. Förändringen mellan födelseårsgrupperna ligger i att en lägre 

andel flyttar en till två gånger och en högre andel flyttar fem gånger 

eller fler. Av de födda 1970–1974 flyttade 46 procent 1 till 2 gånger, en 

andel som minskat till 41 procent för födda 1990–1994. Samtidigt har 

andelen som flyttat fem eller fler gånger ökat med 4 procentenheter. 

En liknande utveckling går att se bland de med en utrikes född förälder 

men bland dem är det dessutom en lägre andel som inte har flyttat alls. 

Det bidrar till ett högre antal genomsnittliga flyttningar. Barn med båda 

föräldrarna födda utomlands är de som har den lägsta andelen som inte 

har flyttat. En andel som har minskat mellan födelseårsgrupperna. Det 

är även mindre vanligt att ha flyttat en till två gånger medan det främst 

är vanligare med att ha flyttat fem till sju gånger.  



 

SCB – Migration, barnafödande och dödlighet. — Födda 1970–2018 efter föräldrarnas födelseland 30 
 

Diagram 12 
Procentuell fördelning av antalet flyttningar mellan 0 och 17 års ålder efter 
födelseårgång och föräldrarnas födelseland 
Percentage distribution of the number of relocations between 0 and 17 years of age, by 
birth cohort and parents’ country of birth 

 

Diagram 13 visar samtliga flyttar som individerna gör fördelade över 

ålder. Oavsett födelseårgång och föräldrarnas födelseland flyttar 

kvinnor i något högre utsträckning än män i 16–17 års ålder. För övrigt 

är mönstret för flickor och pojkar lika.  

För alla tre födelseårgångarna sker de flesta flyttningarna i tidig ålder 

för att sedan avta ju äldre barnen är. Allra flest flyttningar hade ett-

åringar. Flyttningar bland födda 1970–1974 var mer jämt fördelade över 

åldrarna jämfört med de som föddes tidigt 1980- och 1990-tal. Det var 

framförallt mindre vanligt att flytta i åldrarna över tio år för de två 

senare födelseårgångarna.  

  

29 22 16
30

19 13
28

19 11

46
45

48

42
43

47

41
40

43

17
20 23

16
21 25

17
22 26

7 10 11 8 12 12 9 13 15

2 3 3 3 5 4 4 6 5

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Båda
födda i
Sverige

En
utrikes
född

Båda
utrikes
födda

Båda
födda i
Sverige

En
utrikes
född

Båda
utrikes
födda

Båda
födda i
Sverige

En
utrikes
född

Båda
utrikes
födda

1970-1974 1980-1984 1990-1994

Ingen flytt 1-2 flyttar 3-4 flyttar 5-7 flyttar 8 flyttar eller fler

Procent



 

31 SCB – Migration, barnafödande och dödlighet. — Födda 1970–2018 efter föräldrarnas födelseland 
 

Diagram 13 
Standardiserade åldersspecifika migrationstal för födda 1970–1974, 1980–1984 och 
1990–1994 efter ålder, kön och föräldrarnas födelseland. Heldragna linjer för kvinnor och 
streckade linjer för män 
Standardized age-specific migration rates for birth cohorts 1970–1974, 1980–1984 and 
1990–1994, by age, sex and parents’ country of birth. Solid lines for women and dashed 
lines for men. Percent 

                          1970–1974        1980–1984 

 
                          1990–1994 

 

De flesta flyttar inom kommunen 
När familjen växer kan familjen exempelvis behöva en större bostad 

eller vilja bo närmare släkt och vänner. I detta avsnitt redovisas den 

första flytten barnen gör, oavsett i vilken ålder flytten skedde. Statisti-

ken visar i vilken kommungrupp5 barnen bodde i och om den första 

flytten gick till en kommun inom samma kommungrupp, till en annan 

kommun inom gruppen eller till en annan kommungrupp. Här visas 

statistiken för födda 1970–1974 och 2000–2004.  

                                                             

 

5 Kommungruppering enligt Sveriges Kommuner och Regioners indelning. Läs mer i kapitlet Kort om 
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Boende i en storstad 
Diagram 14 visar att barn med två utrikes födda föräldrar i större 

utsträckning flyttar inom kommunen jämfört med barn som har minst 

en inrikes född förälder. Det gäller oavsett födelseår och högst andel av 

flyttningarna som går inom den kommun de bodde i har födda 2000–

2004 med två utrikes födda föräldrar där nästan 80 procent flyttade 

inom kommunen. Jämförs de olika födelseåren flyttar samtliga barn 

oftare inom kommunen bland de som är födda i början av 2000-talet. 

Istället flyttar de i lägre utsträckning till en större stad.  

Diagram 14  
Procentuell fördelning av vart första flytten går för boende i en storstad efter föräldrarnas 
födelseland och födelseår 
Percentage distribution of where the first relocation goes to, for residents in a large city 
by parents’ country of birth and birth cohort 

 

Boende i en större stad 
De barn som bodde i en större stad och flyttade gjorde det i större ut-

sträckning inom kommunen än de som bodde i en storstad. Vart man 

flyttade är relativt lika mellan grupperna med olika födelseland hos för-

äldrarna men även här har det blivit vanligare bland de födda under 

2000-talet att flytta inom kommunen jämfört med de födda i början av 

1980-talet. Här har det blivit mindre vanligt att flytta inom kommun-

gruppen. 
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Diagram 15 
Procentuell fördelning av vart första flytten går för boende i en större stad efter 
föräldrarnas födelseland och födelseår 
Percentage distribution of where the first relocation goes to, for residents in a medium-
sized town by parents’ country of birth and birth cohort 

 

Boende i en mindre stad 
Barn med två utrikes födda föräldrar födda 1970–1974 flyttade i minst 

utsträckning inom kommunen jämfört med om barnet hade minst en 

förälder född i Sverige. Ungefär hälften flyttade inom kommunen medan 

20 procent flyttade antingen till en annan kommun inom kommun-

gruppen respektive till en större stad. Liksom bland barn boende i de 

andra kommungrupperna är det vanligare bland födda på 2000-talet att 

flytta inom kommunen även om de med utrikes födda föräldrar i något 

lägre utsträckning flyttar inom kommunen jämfört med om barnet hade 

minst en utrikes född förälder. 

Diagram 16 
Procentuell fördelning av vart första flytten går för boende i en mindre stad efter 
föräldrarnas födelseland och födelseår 
Percentage distribution of where the first relocation goes to, for residents in a smaller 
town by parents’ country of birth and birth cohort 
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Utrikes flyttningar 
I det här avsnittet redovisas utrikes in- och utflyttning för födda mellan 

1970 och 2004 när de är i åldrarna mellan 0 och 17 år6. Förutom antalet 

utvandrare och återinvandrare presenteras utvandringstal och andelen 

av födelsekullen som har utvandrat. 

Oavsett födelseår är antalet utvandrare flest bland flickor och pojkar 

med två utrikes födda föräldrar, se diagram 17. Antalet utvandrare var 

som högst bland födda i början av 1970-talet, omkring 1 800 flickor 

respektive pojkar. Därefter har antalet minskat bland de yngre 

födelseårgångarna men likväl utvandrar fler jämfört med de med två 

föräldrar födda i Sverige och de med en utrikes född förälder. Antalet 

utvandringar ökade för födda mellan mitten av 1980-talet till början av 

1990–talet med en något större ökning bland de med föräldrar födda i 

Sverige. 

Diagram 17 
Antal flickor (heldragna linjer) och pojkar (streckade linjer) födda 1970–2004 som 
utvandrat innan 18 års ålder efter födelseår och föräldrarnas födelseland 
Number of girls (solid lines) and boys (dashed lines) born in 1970–2004 who emigrated 
before the age of 18, by year of birth and parents’ country of birth 

 

Benägenheten att utvandra 
Utvandring kan studeras genom så kallade utvandringstal. Dessa tal 

visar på andelen som utvandrar i en viss ålder. Genom att sätta antalet 

som utvandrar i relation till hur många det finns i varje ålder i de olika 

födelseårgångarna är det möjligt att analysera om det finns skillnader 

mellan grupper och om det har blivit mer eller mindre vanlig att ut-

vandra.  
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Diagram 18 visar summerade utvandringstal i åldern 0–17 år för 

respektive födelsekohort. Det ger oss en övergripande bild av om det har 

blivit mer eller mindre vanligt att utvandra. I det förra diagrammet 

kunde vi se relativt stora skillnader mellan födelsekohorter och per-

soner med föräldrar födda i olika länder. Något som skulle kunna bero 

på att det finns olika många som föddes under olika år eller att be-

nägenheten att utvandra har förändrats. Genom att titta på de 

summerade utvandringstalen kan vi ta hänsyn till att det är olika många 

födda under olika år.  

Födda på 1970-talet med två föräldrar födda utomlands hade en högre 

benägenhet att utvandra än de födda senare, som mest knappt 30 per 

1 000 av de födda år 1971. Utvandringstalen sjunker för så gott som 

varje ny födelsekohort fram till födda på mitten av 1990-talet för att 

sedan vara relativt stabil på strax över 10 utvandringar per 1 000 födda 

respektive år. 

Utvandringstalen för personer med en utrikes född förälder har varit 

förhållandevis stabil på omkring 5 utvandrade per 1 000 över födelseårs-

grupperna. Den ökning vi såg bland födda under 1990-talet syns även 

här då antalet per 1 000 ökade bland dessa födelsekohorter och 

stannade på en högre nivå även för födda under 2000-talet. Det har 

alltså blivit något vanligare att utvandra även då hänsyn tas till hur 

många det finns i födelseårsgruppen. 

För personer med två föräldrar födda i Sverige har det inte skett lika 

stora svängningar när det gäller utvandringstalen, mest beroende på att 

denna grupp är så pass många fler i respektive födelseårsgrupp och att 

utvandra är relativt ovanligt. Men det har blivit vanligare att utvandra 

även i denna grupp. Av de födda 1970 skedde 0,75 utvandringar per 

1 000 kvinnor i denna födelsekohort medan motsvarande för födda 2004 

var 1,42. 

Totalt sett varierar utvandringstalen för hela gruppen Sverigefödda 

mellan 2 och 3 per 1 000 där högst benägenhet återfinns bland födda på 

1990-talet. 
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Diagram 18 
Summerade utvandringstal* för flickor (heldragna linjer) och pojkar (streckade linjer) 
0–17 år efter födelseår och föräldrarnas födelseland. Födda 1970–2004 
Total emigration rates for girls (solid lines) and boys (dashed lines) 0–17 years, by year 
of birth and parents’ country of birth. Born in 1970–2004. Number per 1 000 

 
*Åldrarna 0–17 år för födda 1970–1999 och 0–14 år för födda 2000–2004 

Benägenheten att utvandra skiljer sig vanligtvis åt beroende på ålder. 

Här jämförs först fyra födelseårsgrupper för att se om det skiljer sig åt 

dem emellan när det gäller i vilken ålder utvandringen sker. Därefter 

redovisas dessa fyra födelseårsgrupper efter föräldrarnas födelseland för 

att se om det är utvecklingen i dessa grupper som påverkar totalen för 

respektive födelseårsgrupp. 

I ettårsåldern är benägenheten att utvandra som högst, för att sedan 

avta succesivt med ålder. I 16–17 års ålder är benägenheten att 

utvandra förhållandevis låg, se diagram 19 nedan. Diagrammet visar 

utvandringstal för fyra födelseårsgrupper efter ålder vid utvandringen 

och det förekommer vissa skillnader kohorterna emellan i vilka åldrar 

man utvandrar.  

Tidiga 1970-talister har högre utvandringstal i ettårsåldern än de andra 

födelseårsgrupperna medan utvandringen är lägre i åldrarna tre till sju 

år och i tonåren. Födda 1980–1984 har även de en förhållandevis låg ut-

vandring i åldrarna två till tio år medan den i yngre kohorter är något 

högre i dessa åldrar. 
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Diagram 19 
Utvandringstal efter födelseårsgrupp och ålder, 0–17 år 
Emigration rates by birth cohort and age, 0–17 years. Number per 1 000 

 

Det är mindre variationer i utvandringen mellan åldrarna bland tidiga 

1990-talister och de födda i början av 2000-talet. Diagram 20 nedan 

visar några möjliga förklaringar till detta. En är att skillnaderna mellan 

grupperna har minskat för de yngre kohorterna. De med utrikes födda 

föräldrar födda 1970–1974 hade betydligt högre utvandringstal än de 

med en förälder eller två föräldrar födda i Sverige. Dessa tal är sedan 

lägre och varierar mindre mellan åldrarna ju senare födelsekohort.  

Störst betydelse har ändå de med två föräldrar födda i Sverige på grund 

av storleken på kohorten. Förändringar i denna grupp innebär att 

liknande förändringar går att se för födelseårskohorten som helhet. 

Bland dessa har det blivit vanligare att flytta utomlands i alla åldrar 

innan 10 års ålder vilket avspeglas på hela födelseårskohorten. 
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Diagram 20 
Utvandringstal för födda 1970–1974, 1980–1984, 1990–1994 och 2000–2004 efter 
ålder, 0–17 år, och föräldrarnas födelseland 
Emigration rates for birth cohorts 1970–1974, 1980–1984, 1990–1994 and 2000–2004, 
by age, 0–17 years, and parents’ country of birth. Number per 1 000  

                          1970–1974            1980–1984 

 
                          1990–1994        2000–2004 

 

Att utvandringstalen är lägre i de yngre kohorterna beror på en för-

ändring i sammansättningen av gruppen efter vilken födelselandsgrupp 

deras föräldrar tillhör. De höga talen hos födda på 1970-talet berodde 

till stor del på att de med Nordenfödda föräldrar flyttade i hög utsträck-

ning och utgjorde en dominerande del av gruppen med två utrikes födda 

föräldrar.  

Deras utvandringstal har förblivit höga även för de yngre kohorterna 

men i dessa är de inte längre så många till antalet vilket då leder till att 

deras utvandring inte påverkar gruppen med två utrikes födda föräldrar 

på samma sätt som de gjorde bland födda på 1970-talet.  

Även de födda på 1970-talet med utrikes födda föräldrar från länder 

utanför Europa hade relativt höga utvandringstal. Senare kohorter har 

inte lika höga tal men utgör däremot en större del av gruppen med två 

utrikes födda föräldrar och deras utvandring får då en större påverkan 

på hela födelseårsgruppen.  
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Andelen som utvandrat vid olika åldrar 
Ytterligare ett sätt att studera utvandring är att mäta hur stor andel av 

respektive födelseårgång som har utvandrat minst en gång. Diagram 21 

visar en kumulativ andel som utvandrat, det vill säga andelen för 10-

åringar visar de som någon gång fram till 10 års ålder har utvandrat.  

Som tidigare visats är det vanligt bland barn med utrikes födda föräldrar 

att utvandra. Andelen som utvandrat ökar därför redan i tidig ålder. Vid 

1-års ålder hade nästan en av tio lämnat Sverige av de födda i början på 

1970-talet. Innan det är dags för skolstart hade 20 procent utvandrat. 

Tre av tio med utrikes födda föräldrar har utvandrat minst en gång 

innan de fyllt 18 år. En utvandring behöver inte nödvändigtvis betyda 

att man inte återvänder, läs mer i avsnittet om återinvandring nedan. 

Sverigefödda med två eller en inrikes född förälder utvandrar inte i lika 

stor utsträckning jämfört med om bägge föräldrarna är födda utom-

lands. Innan 7 års ålder hade 0,5 procent respektive 4 procent utvand-

rat. I slutet av uppföljningen, vid 17 års ålder, hade 1,2 procent av de 

födda 1970–1974 med två Sverigefödda föräldrar och 8 procent av de 

med en utrikes född förälder utvandrat minst en gång. 

Diagram 21 
Andel barn som utvandrat minst en gång efter ålder, 0–17 år, och föräldrarnas födelse-
land. Födda 1970–1974, 1980–1984, 1990–1994 och 2000–2004 
Share of children who emigrated at least once, by age, 0–17 years, and parents’ country 
of birth. Birth cohorts 1970–1974, 1980–1984, 1990–1994 and 2000–2004 

                          1970–1974            1980–1984 

 
                          1990–1994            2000–2004* 

 

*Födda 2000–2004 följs som längst till 14 års ålder. 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Ålder

Procent

0
5

10
15
20
25
30
35
40

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Ålder

Procent

Båda födda i Sverige En utrikes född Båda utrikes födda

0
5

10
15
20
25
30
35
40

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Ålder

Procent

0
5

10
15
20
25
30
35
40

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Ålder

Procent



 

SCB – Migration, barnafödande och dödlighet. — Födda 1970–2018 efter föräldrarnas födelseland 40 
 

Till vilket land går flytten? 
Barn som utvandrar gör det oftast tillsammans med sina föräldrar. Här 

har sammansättningen av föräldrarnas bakgrund en stor roll i hur flytt-

mönstret ser ut för barnen. Föräldrar till de äldsta födelseårgångarna 

var till stor del födda i Norden och när de utvandrade blev det oftast en 

flytt tillbaka till födelselandet. Av de födda under 1970-talet och början 

av 1980-talet gick omkring 80 procent av utvandringen gjorda av de 

med minst en utrikes född förälder till förälderns födelseland. De yngre 

kohorterna, födda 1990–1994 och 2000–2004 uppvisar ett annat flytt-

beteende, mycket beroende på att det är fler av de som utvandrar som 

har föräldrar med en bakgrund i ett land utanför Europa. Dessa flyttar i 

förhållandevis stor utsträckning till ett annat land än till förälderns 

födelseland. 

Av de tidiga 1990-talisterna som utvandrat innan de fyllt 18 år flyttade 

31 procent till ett annat land än det land deras föräldrar föddes medan 

61 procent flyttade till föräldrarnas födelseland. Utvecklingen med att 

en större andel av utvandringen inte går till föräldrarnas födelseland 

fortsatte bland födda under de fem första åren på 2000-talet. Drygt 52 

procent av utvandringen gick till föräldrarnas födelseland medan drygt 

40 procent flyttade till ett annat land.  

Det är inte alltid så att det registreras till vilket land man flyttar. Dessa 

redovisas som uppgift saknas och var relativt ovanligt bland de äldre 

kohorterna, några få procentenheter, för att öka till knappt 10 procent 

bland de yngre kohorterna med minst en förälder född utomlands. 

Jämförs de med en utrikes född förälder och de med två utrikes födda 

föräldrar förekommer vissa skillnader, se diagram 22. Av de födda på 

1970- och 1980-talen var det vanligare att de med två utrikes födda för-

äldrar flyttade tillbaka till föräldrarnas födelseland. Men andelen av de 

som har en utrikes född förälder som flyttar till föräldrarnas födelseland 

har varit relativ konstant över födelseårskohorterna medan den har 

minskat för de med två utrikes födda föräldrar. I diagrammet nedan 

redovisas uppgifter för flickor och pojkar sammantaget då det inte före-

kommer några skillnader könen emellan.  

Antalet utvandrare vars förälder har sin bakgrund i ett land i Europa 

utanför Norden eller i ett land utanför Europa är fler i de yngre kohort-

erna och dessa utvandrar i mindre utsträckning till det land föräldern 

har koppling till. Vilket gör att andelen som utvandrar till ett annat land 

ökar. De som utvandrar och har en Nordenfödd förälder gör det till för-

älderns födelseland, oavsett födelseårgång. Inte heller i denna grupp 

förekommer det några skillnader mellan flickor och pojkar.  
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Diagram 22 
Andel av utvandrade i åldern 0–17 år som utvandrat till förälderns eller föräldrarnas 
födelseland efter födelseårsgrupp och föräldrarnas födelseland 
Proportion of emigrated at the age of 0–17 years who emigrated to parent’s or parents’ 
country of birth, by birth cohort and parents’ country of birth. Percent 

 

Vad gäller utvandringen av barn med två föräldrar födda i Sverige är det 

vanligast bland samtliga kohorter att ha flyttat till USA. Av samtliga 

födelsekohorter har mellan 15 och 17 procent av alla utvandringar gått 

till USA. Andra populära länder har varit Norge, Storbritannien, 

Tyskland och för den yngsta kohorten även Kina.  

Barn som återvänder 
Som visats i tidigare avsnitt är benägenheten att utvandra förhållan-

devis hög bland barn. I dessa åldrar sker utflyttningen vanligtvis med 

föräldrarna och många gånger återvänder barnen tillsammans med sina 

föräldrar. I det här avsnittet följs de barn som utvandrat för att se i vil-

ken utsträckning de återvänder till Sverige. Det görs genom att följa de 

som utvandrade i åldrarna 0 till 9 år i en period på 11 år. Här ingår deras 

samtliga ut- och invandringar. Det innebär att en person kan utvandra 

och återinvandra flertalet gånger under den period uppföljningen görs.  

Efter hur lång tid barnen återvänder visas i diagram 23 nedan. Diagram-

met visar andelen som återvänder efter 0, 1, 2, … år utomlands. Vidare 

är år 0 det kalenderår som utvandringen sker och år 10 är det sista 

kalenderåret som uppföljningen sker och visar andelen som totalt sett 

har återinvandrat.  

För samtliga födelseårsgrupper som följs är mönstret detsamma när det 

gäller återinvandring efter föräldrarnas födelseland. Det är betydligt 

vanligare att barn med båda föräldrarna födda i Sverige återvänder jäm-

fört med de med en utrikes född förälder och de med båda föräldrarna 

födda utomlands. Av de med Sverigefödda föräldrar har vanligtvis över 

hälften återvänt efter fyra till sex år utomlands. Det gäller oavsett 

födelseårsgrupp. Tio år efter utvandringen har omkring 70 procent av de 

med båda föräldrarna födda i Sverige återvänt från sin utlandsvistelse. 
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En skillnad mellan födelseårgångarna är att födda 1970–1974 och 1990–

1994 återvänder något tidigare än de födda under början av 1980-talet.  

Av barnen med en utrikes född förälder har ungefär hälften återvänt 10 

år efter utvandringen. Det är framförallt efter några få år som dessa 

återvänder medan det blir mer ovanligt ju längre tid de är utomlands. 

De barn som återvänder vars båda föräldrarna är födda utomlands gör 

det vanligtvis inom några år efter utvandringen. Därefter är återinvand-

ring relativt ovanlig. Av utvandrarna födda 1970–1974 har knappt en 

femtedel återvänt 10 år efter utvandringen. Födda under början av 

1990-talet återvänder i något större utsträckning än de äldre födels-

eårgångarna, 10 år efter utvandringen har en tredjedel flyttat tillbaka 

till Sverige.  

Diagram 23 
Andel återinvandrade av utvandrade i åldern 0–9 år för födda 1970–1974, 1980–1984 
och 1990–1994 efter föräldrarnas födelseland och år sedan utvandring 
Proportion returning migrants of emigrants at the age of 0–9 years for birth cohorts 
1970–1974, 1980–1984 and 1990–1994, by parents’ country of birth and number of 
years since emigration. Percent  

                          1970–1974            1980–1984 

 
                          1990–1994 

 

Nästa serie diagram presenterar motsvarande statistik om återvändande 

bland de med en utrikes född förälder (heldragna linjer) eller båda 

föräldrarna utrikes födda (streckade linjer) tillsammans med informa-

tion om föräldrarnas födelselandsgrupp. Föräldrarna kan vara födda i 

Norden, Europa eller utanför Europa.  
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Inom gruppen med två utrikes födda föräldrar är det främst de med för-

äldrar födda i Norden som har högst andel som bor kvar utomlands. Det 

gäller för samtliga födelseårsgrupper. För födda 1970–1974 är det unge-

fär lika vanligt att bo kvar utomlands bland de med föräldrar födda i ett 

land utanför Europa som bland de med Nordenfödda föräldrar. Av bar-

nen som utvandrat med sina föräldrar födda i ett europeiskt land är det 

något vanligare att återvända. Vad gäller andelen som återvänder bland 

barn med en utrikes född förälder är mönstret likartat mellan födelse-

landsgrupperna som för de med två utrikes födda föräldrar, men på 

något lägre nivåer. 

Barn födda mellan 1980–1984 uppvisar ungefär samma mönster vad 

gäller återinvandring. En skillnad mot den äldre födelseårgången är att 

de vars föräldrar är födda i Norden eller utanför Norden återvänder i 

något högre utsträckning. Samtidigt återvände de med en förälder född i 

Europa i något lägre utsträckning.  

Att återvända till Sverige blev något vanligare bland barn med födelseår 

1990–1994. Det gäller samtliga grupper förutom de med en eller två för-

äldrar födda i ett nordiskt land.  

Diagram 24 
Andel återinvandrade med en utrikes född förälder (heldragen linje) och två utrikes födda 
föräldrar (streckad linje) av utvandrade vid 0–9 års ålder för födda 1970–1974, 1980–
1984 och 1990–1994 efter föräldrarnas födelselandsgrupp och år sedan utvandring 
Proportion returning migrants with one foreign born parent (solid lines) and two foreign 
parents (dashed lines) of emigrants at the age of 0–9 years for birth cohorts 1970–1974, 
1980–1984 and 1990–1994, by parents’ country of birth group and number of years since 
emigration. Percent  
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Unga vuxna som flyttar 

I detta kapitel studeras både inrikes och utrikes omflyttning bland unga 

vuxna när de är i åldrarna 18–29 år. Här ingår bland annat i vilken ut-

sträckning unga vuxna flyttar, vart de flyttar och hur vanligt det är att 

återvända efter en utvandring. Den här gruppen har många gånger 

visats vara en förhållandevis rörlig grupp som vanligtvis flyttar fler 

gånger jämfört med andra åldrar (Bernard et al, 2014; Champion & 

Shuttleworth, 2017). Det är åldrar då många studerar, etablerar sig på 

arbetsmarknaden, träffar en partner och bildar familj.  

Inrikes omflyttning 
I en tidigare studie av inrikes flyttningar av unga vuxna i Sverige visar 

(Bernard och Kolk, 2016) på en ökad flyttfrekvens bland födda på 1970-

talet jämfört med födda mellan 1950 och fram till 1960-talet. En ökning 

som till viss del förklaras av expansionen av högre utbildning under 

1990-talet vilket ledde till att fler sökte sig till städer med tillgång till 

högre utbildning (Lundholm, 2007). En annan förklaring kan vara förän-

dringar i folkbokföringen då det under början av 1990-talet infördes 

krav på att registrera sig i den kommun man studerade i. Ett krav som 

inte tidigare fanns och medförde att fler flyttningar kan ha registrerats 

från och med 1990-talet (Hill et al, 2018). 

I denna rapport visar statistiken också en ökad flyttfrekvens bland unga 

vuxna födda på 1970-talet för att sedan minska bland födda under slutet 

av 1980-talet. Med flyttfrekvens avses det genomsnittliga antalet flytt-

ningar en individ har genomfört under åldern 18 till 29 år.  

De kvinnor och män som föddes år 1970 och som var folkbokförda i 

Sverige alla år då de var mellan 18 och 29 år, flyttade i genomsnitt 4,4 

respektive 3,8 gånger. Flyttfrekvensen ökade därefter för varje födelse-

årgång fram till kvinnor och män födda 1978 som i genomsnitt flyttade 

nästan 5,0 respektive 4,1 gånger. Flyttningarna började sedan minska 

för varje födelseårgång. Kvinnor födda 1989 flyttade i genomsnitt 4,5 

gånger och motsvarande för män var 3,6.  

Sverigefödda med en eller två föräldrar födda Sverige flyttar i ungefär 

lika stor utsträckning. De vars båda föräldrar är födda utomlands hade 

en något annan utveckling, nämligen att de flyttade i något mindre ut-

sträckning för alla födelseår 1971–1989 än de som hade minst en för-

älder född i Sverige.  

Diagram 25 visar flyttfrekvensen efter både föräldrarnas födelseland och 

kön. De som flyttar i störst utsträckning är kvinnor med en eller två in-

rikes födda föräldrar. De som flyttar i lägst utsträckning, nästan oavsett 

födelseår, är män med två utrikes födda föräldrar. 
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Diagram 25 
Genomsnittligt antal flyttar efter kön, födelseår och föräldrarnas födelseland. Heldragna 
linjer för kvinnor och streckade linjer för män. 18–29 år 
Average number of relocations, by sex, year of birth and parents’ country of birth. Solid 
lines for women and dashed lines for men. 18–29 years 

 

Att det genomsnittliga antalet flyttningar minskar eller ökar kan bero 

på att det blir mer eller mindre vanligt att inte flytta alls eller så kan det 

bero på att de som flyttar, flyttar fler eller färre gånger. Nedan presen-

teras en serie diagram som visar andelen av födelsekullarna som gått 

vidare att flytta minst en gång till efter den senaste flytten.  

De två översta diagrammen i diagram 26 visar kvinnor och män med två 

föräldrar födda i Sverige. Den översta (blå) linjen i respektive diagram 

visar att så gott som samtliga kvinnor och män födda 1970–1989 ge-

nomförde minst en flyttning, oftast från föräldrahemmet. Nästa linje 

(blå streckad) visar andelen som flyttat en gång som går vidare och 

flyttar minst en gång till. Här skiljer det sig åt mellan kvinnor och män 

då kvinnor i högre utsträckning flyttar minst en gång till efter den första 

flytten. Det gäller de som går vidare och flyttar fler gånger. Redan för 

andelen som går vidare att flytta minst två gånger går det att urskilja de 

skillnader mellan födelsekullar som syntes i diagram 25. Att det genom-

snittliga antalet flyttningar är lägre för de yngsta kohorterna beror 

alltså inte på att fler inte flyttar alls utan snarare att det är färre som 

flyttar flera gånger. Det gäller framförallt de som gör fler än tre 

flyttningar.  

Kvinnor och män med en utrikes född förälder har ett liknande mönster 

som de med två föräldrar födda i Sverige medan de med två utrikes 

födda föräldrar har ett något annat mönster. Minskningen av det 

genomsnittliga antalet flyttningar en person med två utrikes födda 

föräldrar gör beror snarare på att en lägre andel flyttar minst en gång. 

Av de födda 1970 flyttade 97 procent av kvinnorna och 95 procent av 

männen minst en gång mellan 18 och 29 års ålder. För födda 1989 var 

andelen 92 respektive 89 procent. Även andelen som har flyttat en gång 

och som gör ytterligare minst en flytt minskade mellan kohorterna 
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medan andelen som gör tre eller fler flyttar var någorlunda stabilt över 

födelseårgångarna. 

Diagram 26 
Andel kvinnor och män med båda föräldrarna födda i Sverige, en utrikes född förälder och 
båda föräldrarna utrikes födda som går vidare att flytta minst en gång till efter födelseår 
och flyttnummerordning. 18–29 år 
Proportion of women and men with both parents born in Sweden, one foreign born parent 
and both parents foreign born who continue to relocate at least once, by year of birth and 
numerical number of relocations. 18–29 years. Percent 
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visats vara mer troliga att fortsätta flytta minst en gång till. Något som i 

sin tur leder till ett högre antal flyttar jämfört med de som gör sin första 

flytt senare i livet (Bernard, 2017).  

Diagram 27 visar det genomsnittliga antalet flyttar i relation till medel-

åldern vid första flytten för kvinnor och män med olika bakgrund och 

födda under fyra perioder. Vid en första anblick går det att se ett någor-

lunda tydligt mönster, ju lägre medelåldern var vid första flytten desto 

fler flyttar gör man. De som flyttar flest gånger, cirka 5, är kvinnor födda 

mellan 1975–1979 och 1980–1984 med en eller två föräldrar födda i 

Sverige. Dessa var omkring 20,5 år när de flyttade första gången som 

unga vuxna.  

Män med två föräldrar födda utomlands är de som flyttar minst antal 

gånger och har högst medelålder vid första flytten. Männen födda 1985-

1989 med två utrikes födda föräldrar hade en medelålder på nästan 22 år 

och de flyttade i genomsnitt knappt 3 gånger innan de fyllt 29 år. 

Diagram 27 
Genomsnittligt antal flyttningar i relation till medelåldern vid första flytten efter kön och 
föräldrarnas födelseland. Födda 1970–1974 (cirklar), 1975–1979 (stjärnor), 1980–1984 
(trianglar) och 1985–1989 (kvadrater). 18–29 år 
Average number of relocations in relation to the mean age at first relocation, by sex and 
parents’ country of birth. Birth cohorts 1970–1974 (circles), 1975–1979 (stars), 1980–
1984 (triangles) and 1985–1989 (squares). 18–29 years 

 

Att män med två utrikes födda föräldrar gör sin första flytt i äldre åldrar 
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Tittar vi på samtliga flyttar som görs mellan 18 och 29 år kan vi se ett 

typiskt mönster där flest flyttningar görs kring 20 års ålder för att sedan 

minska med ökad ålder (Bernard, 2014, Rogers & Castor, 1981). Här 

avses samtliga flyttar som individerna gör.  

Det förekommer vissa skillnader mellan unga vuxna med föräldrar födda 

i olika länder. I vilka åldrar flyttningarna sker skiljer sig något åt bland 

de med två utrikes födda föräldrar jämfört med övriga grupper. Dessa 

följer till viss del åldersmönstret för de andra grupperna men flyttning-

arna sker i något större utsträckning i åldrarna under 20 år (födda 1975–

1979) och över 26 år (1985–1989) vilket ger linjerna ett mindre toppigt 

utseende vilket innebär en större spridning mellan åldrarna. De tydlig-

aste skillnaderna återfinns mellan kvinnor och män då kvinnornas flytt-

ningar sker i yngre åldrar än mäns, oavsett föräldrarnas födelseland.  

Diagram 28 
Standardiserade åldersspecifika inrikes migrationstal (procent) för födda 1975–1979 
och 1985–1989 efter kön, ålder och föräldrarnas födelseland. Heldragna linjer för kvinnor 
och streckade linjer för män  
Standardized age-specific domestic migration rates (percent) for birth cohorts 1975–
1979 and 1985–1989, by sex, age and parents’ country of birth. Solid lines for women and 
dashed lines for men 

                         1975–1979            1985–1989 

 

Många flyttar inom kommunen 
Den första flytten som kvinnor och män gör efter att de fyllt 18 år är till 

största del inom samma kommun. Det gäller nästan 60 procent av samt-

liga flyttar gjorda av födda 1975–1979 och 1985–1989. Omkring 20 pro-

cent av respektive födelseårsgrupp flyttar till en annan kommun inom 

kommungruppen medan resterande 20 procent flyttade till en annan 

kommungrupp. Det är något vanligare att män än kvinnor flyttar inom 

kommunen medan kvinnor i större utsträckning flyttar till en annan 

kommun inom gruppen eller mellan kommungrupper. 

Boende i en storstad 
Diagram 29 nedan visar fördelningen vart den första flytten gick för de 

som bodde i en storstad när de flyttade för första gången efter att de 
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fyllt 18 år. Oavsett föräldrarnas födelseland, kön och födelseår är det 

vanligast att man flyttar inom samma kommun. De som gör det i störst 

utsträckning, nästan 70 procent, är män med två utrikes födda föräldrar 

födda 1975–1979. Andelen som flyttar inom kommunen är sedan lägre 

för män födda 1985–1989 med två utrikes födda föräldrar. De flyttar i 

större utsträckning inom kommungruppen eller till en större stad i 

jämförelse med den andra födelseårsgruppen. En liknande utveckling 

går att se för kvinnor med två utrikes födda föräldrar. 

Diagram 29 
Procentuell fördelning av vart första flytten går bland boende i en storstad efter kön, 
föräldrarnas födelseland och födelseårsgrupp 
Percentage distribution of where the first relocation goes to, among residents in a large 
city by sex, parents’ country of birth and birth cohort 

                           Kvinnor                Män 

 

1=Båda föräldrarna födda i Sverige, 2=En utrikes född förälder, 3=Båda föräldrarna utrikes födda  

Boende i en större stad 
Boende i en större stad är de som i störst utsträckning flyttar inom 

kommunen jämfört med boende i andra kommungrupper. Så gott som 

samtliga grupper i diagram 30 nedan har över 60 procent av flytt-

ningarna gått inom kommunen. Liksom bland boende i en storstad är 

det kvinnor och män födda 1975–1979 med två utrikes födda föräldrar 

som i störst utsträckning flyttar inom kommunen. För födda 1985–1989 

med båda sina föräldrar födda utomlands har andelen som flyttar inom 

kommunen minskat jämfört med de födda på 1970-talet. I födelseår-

gången 1985–1989 är fördelningen efter var man flyttar relativt lika 

mellan grupper med olika födelseland hos föräldrarna.  
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Diagram 30 
Procentuell fördelning av vart första flytten går bland boende i en större stad efter kön, 
föräldrarnas födelseland och födelseårsgrupp 
Percentage distribution of where the first relocation goes to, among residents in a 
medium-sized town by sex, parents’ country of birth and birth cohort 

                           Kvinnor                Män 

 
1=Båda föräldrarna födda i Sverige, 2=En utrikes född förälder, 3=Båda föräldrarna utrikes födda  

Boende i en mindre stad 
För boende i en mindre stad återfinns störst skillnader mellan kvinnor 

och män där män flyttar i större utsträckning inom kommunen medan 

kvinnor i större utsträckning flyttar till en storstad eller större stad. 

Kvinnor och män med två utrikes födda föräldrar flyttar i lägre utsträck-

ning inom kommunen jämfört med boende i storstäder och större stä-

der. Denna grupp är de som i störst utsträckning flyttar till en större 

stad i jämförelse med de andra grupperna boende i en mindre stad.  

Diagram 31 
Procentuell fördelning av vart första flytten går bland boende i en mindre stad efter kön, 
föräldrarnas födelseland och födelseårsgrupp 
Percentage distribution of where the first relocation goes to, among residents in a 
smaller town by sex, parents’ country of birth and birth cohort 
                           Kvinnor                Män 

 
1=Båda föräldrarna födda i Sverige, 2=En utrikes född förälder, 3=Båda föräldrarna utrikes födda  
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Utrikes flyttningar 
I följande avsnitt studeras de flyttningar som går utomlands och även 

de som flyttar tillbaka till Sverige. Till en början presenteras antalet 

kvinnor och män i respektive födelsekohort som har utvandrat någon 

gång mellan åldrarna 18 och 29 år. Till skillnad mot de under 18 år, där 

flest antal utvandrare återfanns bland de med två föräldrar födda utom-

lands, är det kvinnor och män med två inrikes födda föräldrar som an-

talsmässigt gör flest utvandringar i varje födelsekohort, se diagram 32. 

Antalet har ökat i princip för varje födelseårgång och fler kvinnor än 

män utvandrar. Högst antal som utvandrat återfinns bland kvinnor 

födda 1979 och 1989, omkring 3 000. För de med en eller två utrikes 

födda föräldrar är antalet stabilt mellan födelsekohorterna, omkring 500 

per kön och kohort.  

Diagram 32 
Antal utvandrade efter kön, födelseår och föräldrarnas födelseland. Heldragna linjer för 
kvinnor och streckade linjer för män. 18–29 år  
Number of emigrants by sex, year of birth and parents’ country of birth. Solid lines for 
women and dashed lines for men. 18–29 years 

 

Benägenheten att utvandra 
Tittar vi på benägenheten att utvandra, utryckt som summerade ut-

vandringstal, är det tydligt att de med två föräldrar födda utomlands har 

högst benägenhet att lämna landet i åldern 18–29 år. Det gäller särskilt 

kvinnor. De med en utrikes född förälder har något lägre utvandringstal 

och de med två föräldrar födda i Sverige har lägst. Något som gäller för 

samtliga grupper är att kvinnor utvandrar i högre utsträckning än män. 

När det gäller utvecklingen mellan individer födda olika år så har ut-

vandringstalen ökat successivt bland de med två inrikes födda föräldrar. 

En liknande utveckling går att se för de med en utrikes född förälder 

fram till födda i slutet av 1970-talet. Därefter har de legat på ungefär 

samma nivå. Detsamma gäller för de med två utrikes födda föräldrar 

men efter födelsekohorten 1979 har de summerade utvandringstalen 

sjunkit. 
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Diagram 33 
Summerade utvandringstal* efter kön, födelseår och föräldrarnas födelseland. Heldragna 
linjer för kvinnor och streckade linjer för män. 18–29 år 
Total emigration rates, by sex, year of birth and parents’ country of birth. Solid lines for 
women and dashed lines for men. Numbers per 1 000. 18–29 years 

 
*Åldrarna 18–29 år 

Redovisas utvandringstalen efter grupperade födelseår och ålder före-

kommer det vissa skillnader mellan kohorterna, se diagram 34. Det 

gäller främst att födda under 1970-talets första hälft emigrerar i lägre 

utsträckning i det yngre åldersspannet än de senare kohorterna, spe-

ciellt födda under 1980-talets andra hälft.  

Diagram 34 
Utvandringstal efter ålder och födelseårsgrupp 
Emigration rates by age and birth cohort. Number per 1 000 

 

Mönstret med att unga vuxna med utrikes födda föräldrar har högst 

benägenhet att emigrera samt att kvinnor utvandrar i högre utsträck-

ning än män gäller i så gott som samtliga åldrar. Diagram 35 visar på ut-

vandringstal i olika åldrar efter födelseårsgrupp, kön och föräldrarnas 

födelseland.  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988

FödelseårBåda födda i Sverige En utrikes född

Båda utrikes födda Totalt Sverigefödda

Antal per 1 000

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Ålder

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989

Antal per 1 000



 

53 SCB – Migration, barnafödande och dödlighet. — Födda 1970–2018 efter föräldrarnas födelseland 
 

Inom respektive födelseårsgrupp är mönstret i vilka åldrar unga vuxna 

utvandrar relativt lika men skillnader finns i vilken utsträckning en ut-

vandring sker. Av födda 1970–1974 var det vanligast att utvandra efter 

25 års ålder för många av grupperna medan utvandringstalen var högre 

bland 20-åringar och 28-åringar födda 1975–1979 och 1980–1984. De 

födda 1985–1989 med olika bakgrund utvandrar som mest i åldrarna 

strax efter 20 för att sedan sjunka med ålder. 

Diagram 35 
Utvandringstal för olika födelseårsgrupper efter kön, ålder och föräldrarnas födelseland. 
Heldragna linjer för kvinnor och streckade linjer för män  
Emigration rates for different birth cohorts, by sex, age and parents’ country of birth. 
Solid lines for women and dashed lines for men. Numbers per 1 000 

                         1970–1974            1975–1979 

 
                         1980–1984            1985–1989 

 

Bland unga vuxna med en utrikes född förälder är det de med föräldern 

född utanför Europa som har högst benägenhet att utvandra jämfört 

med de vars förälder är född i Europa eller Norden. De med en Norden-

född förälder har lägst utvandringstal. Det gäller samtliga födelseårs-

grupper. Bland de med två utrikes födda föräldrar är det däremot de vars 

föräldrar är födda i Norden som har högst benägenhet att utvandra i de 

flesta åldrar medan de med föräldrar födda i Europa har lägst. 
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Andelen som utvandrat 
I jämförelse med andelen som utvandrar som barn är det en låg andel 

som utvandrar som unga vuxna, här mätt som en andel av de som bodde 

i Sverige som 18-åringar. Mönstret mellan unga vuxna med olika bak-

grund födda olika år följer mönstret för utvandringstalen. Högst andel 

som utvandrat återfinns bland unga kvinnor med två utrikes födda för-

äldrar och lägst andel har män med två inrikes födda föräldrar. Nästan 

tio procent av kvinnorna med två utrikes födda föräldrar har utvandrat 

minst en gång medan motsvarande för män med båda föräldrarna födda 

i Sverige är knappt fyra procent.  

Diagram 36 
Andel som utvandrat minst en gång för olika födelseårsgrupper efter kön, ålder och 
föräldrarnas födelseland. Heldragna linjer för kvinnor och streckade linjer för män 
Share who emigrated at least once for different birth cohorts, by sex, age and parents’ 
country of birth. Solid lines for women and dashed lines for men. Percent 

                         1970–1974            1975–1979 

 
                         1980–1984            1985–1989 

 

Till vilket land går flytten? 
Anledningen till att unga vuxna flyttar till ett annat land kan till exem-

pel vara för att arbeta, studera eller bilda familj. Det kan vara till föräld-

rarnas födelseland eller till något annat land.  

Av de födda 1970–1974 med båda föräldrarna födda utomlands utvand-

rade 57 procent till föräldrarnas födelseland, se diagram 37. Andelen 

som flyttar till föräldrarnas födelseland bland unga vuxna med båda 

föräldrarna födda utomlands är sedan lägre för varje födelsekohort. Av 

de födda under andra hälften av 1980-talet flyttade drygt 30 procent till 
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förälderns födelseland. För de med en utrikes född förälder är däremot 

andelen relativt stabil mellan födelseårsgrupperna, 27 procent för de 

födda 1970–1974 och 23 procent för födda 1985–1989.  

En förklaring till att andelen som flyttat till föräldrarnas födelseland är 

högre bland de äldre födelsekohorterna är utflyttningen av personer 

med föräldrar födda i Finland. En grupp som är förhållandevis stor av de 

födda på 1970-talet. Deras flytt gick vanligtvis till föräldralandet. Bland 

andra länder är det mindre vanligt att flytta till föräldralandet, med un-

dantag för de andra nordiska länderna. När sammansättningen ser an-

norlunda ut i de senare kohorterna förändras även utflyttarmönstret 

och det blir allt vanligare att flytta till något annat land än till sina för-

äldrars födelseland. De med en eller två föräldrar födda i ett annat land 

flyttar i de senare kohorterna till samma länder som de med två inrikes 

födda föräldrar flyttar till, nämligen Norge, Storbritannien eller USA. 

Diagram 37 
Andel av utvandrade som utvandrat till någon förälders födelseland efter födelseårsgrupp 
och föräldrarnas födelseland. 18–29 år 
Proportion of emigrants who emigrated to any parent’s country of birth, by birth cohort 
and parents’ country of birth. 18–29 years. Percent 

 

Unga vuxna som återvänder till Sverige 
För att mäta återvändandet av unga vuxna studeras här de födda 1970–

1974 och 1980–1984 och i vilken utsträckning dessa återvänder inom 

fem år efter utvandringen. Totalt sett för båda födelsekohorterna som 

lämnade Sverige hade knappt sex av tio återvänt efter fem år utom-

lands. Det är 31 800 invandringar av nästan 55 600 utvandringar. Det är 

ungefär samma andel för de två kohorterna som följs upp i detta avsnitt, 

55 procent av födda 1970–1974 och 59 procent födda 1980–1984. Precis 

som för barn som utvandrat är det bland unga vuxna de med två för-

äldrar födda i Sverige som återvänder i högst utsträckning, närmare 60 

procent. Ungefär hälften av de med minst en utrikes född förälder åter-

vände inom fem år. 
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Av de födda i början av 1970-talet med båda föräldrarna födda i Sverige 

som utvandrade hade 55 respektive 62 procent av kvinnorna och män-

nen återvänt till Sverige efter fem år utomlands. Det är relativt vanligt 

att återvända redan efter några år utomlands. Av de som återvänder har 

sju av tio gjort det inom två år. Kvinnor och män med en utrikes född 

förälder återinvandrar i nästan lika stor utsträckning som de med två 

inrikes födda föräldrar efter fem år i utlandet. De som i störst utsträck-

ning inte flyttar tillbaka är de med två utrikes födda föräldrar. Efter fem 

år är omkring sex av tio kvinnor och hälften av männen fortfarande kvar 

utomlands. Likväl som de med bägge föräldrarna födda i Sverige sker 

flytten tillbaka vanligtvis inom två år efter utvandringen. 

Födda 1980–1984 visar ungefär samma mönster vad gäller återinvand-

ring men återinvandringen är något högre för samtliga grupper. Bland 

annat återinvandrar kvinnor och män med två inrikes födda föräldrar i 

ungefär samma utsträckning. En annan skillnad är att det är vanligare 

att spendera kortare tid utomlands då fler återvänder redan inom 

samma kalenderår, det vill säga år 0 i diagrammen nedan. Det gäller 

främst unga vuxna med två föräldrar födda i ett annat land än Sverige.  

Diagram 38 
Andel återinvandrade av de som utvandrade i 18–29 års ålder för födda 1970–1974 och 
1980–1984 efter kön, föräldrarnas födelseland och antal år sedan utvandring. Heldragna 
linjer för kvinnor och streckade linjer för män 
Proportion returning migrants of those who emigrated at the age of 18–29 years for birth 
cohorts 1970–1974 and 1980–1984, by sex, parents’ country of birth and number of 
years since emigration. Solid lines for women and dashed lines for men. Percent 

                         1975–1979            1980–1984 

 

Som visas i diagrammet ovan tycks återinvandringen bli mer lik mellan 

grupper med olika födelseland hos föräldrarna i den senare födelseko-

horten. Det gäller även när föräldrarnas födelseland studeras på en mer 

detaljerad nivå. Av de födda 1970–1974 med en utrikes född förälder 

återvände de vars förälder var födda i Norden i störst utsträckning, 55 

procent. De som återvände i lägst utsträckning var de med en förälder 

född utanför Europa, 45 procent. I den senare kohorten återvände unge-

fär 55 procent av samtliga födelselandsgrupper. Liknande gäller för de 

med två utrikes födda föräldrar där återinvandringen ökat för de som 

hade en relativt låg återinvandring i den äldre kohorten. 
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Boende i olika 
hushållstyper 

Från år 2011 sker folkbokföring på lägenhet, vilket gör det möjligt att 

producera registerbaserad statistik över bostadshushåll. Det innebär att 

det är möjligt att identifiera personer som bor i samma hushåll och 

varken är gifta eller har gemensamma barn, något som tidigare inte 

varit möjligt. Det innebär också att det är korta tidserier och statistiken 

redovisas som ett nedslag på situationen de senaste åren. Uppgifter för 

åren 2012-2018 har använts. Det går inte att följa födelsekullar som i de 

övriga delarna av rapporten. 

Ogifta och ensamboende 
Det som går att följa över tid är civilstånd, till exempel andelen som 

aldrig gift sig. Ogifta är dock ett trubbigt mått på andelen som bor 

ensamma. Av de ogifta i hela befolkningen år 2018 så bor knappt hälften 

utan en partner vid 30-års ålder och drygt hälften utan en partner vid 50 

års ålder. 

Gemensamt för de födelseårsgrupper vi studerar här är att det är en 

högre andel män än kvinnor som aldrig gift sig. Det förklaras av att det 

finns fler män än kvinnor i dessa åldrar. Det är vanligare att en man 

född i Sverige är gift med en utrikes född kvinna än att en kvinna född i 

Sverige är gift med en utrikes född man. År 2018 hade 9 procent av de 

gifta männen födda i Sverige och 7 procent av de gifta kvinnorna födda i 

Sverige en partner född utomlands. 

De som är födda 1970 kan följas till 48 års ålder. Vid den åldern är det 

liten skillnad mellan kvinnor med olika bakgrund när det gäller andelen 

som aldrig gift sig, ungefär 34 procent har inte gjort det. Vad som är 

tydligt är att kvinnor med två utrikes födda föräldrar gift sig i yngre åld-

rar, men vid 35 års ålder är det liten skillnad mellan de tre grupperna 

kvinnor. För männen är det mindre skillnader och det är männen med 

två föräldrar födda i Sverige som i lägst grad är ogifta vid 48 års ålder. 

Ett intressant mönster är att kvinnor med en utrikes född förälder liknar 

kvinnor med två Sverigefödda föräldrar och att män med en utrikes född 

förälder liknar män med två utrikes födda föräldrar. I de yngre födelse-

årsgrupperna är det ungefär samma mönster. 

Vid 33 års ålder, som är den ålder vi kan följa den som här är yngsta 

födelseårsgruppen till, är det i alla grupper kvinnor och män med en ut-

rikes född förälder som i lägst utsträckning gift sig. De som i högst ut-

sträckning gift sig är kvinnor och män med två utrikes födda föräldrar, 

förutom i den äldsta födelseårsgruppen där män med två föräldrar födda 

i Sverige i störst utsträckning gift sig. 
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Diagram 39  
Andel aldrig gifta efter kön, ålder och föräldrarnas födelseland. Födda 1970–74, 1975–
79, 1980–84 och 1985–89. Heldragna linjer för kvinnor och streckade linjer för män 
Share never married by sex, age and parents’ country of birth. Birth cohorts 1970–74, 
1975–79, 1980–84 and 1985–89. Solid lines for women and dashed lines for men. 
Percent 

                         1970–74            1975–79 

 
                         1980–84            1985–89 

 

Om man inte bor med en partner eller sina barn kan man i hushålls-

statistiken vara ensamboende, bo med andra eller bo med föräldrarna. 

De som bor med andra är till exempel kompisar som bor tillsammans 

eller en person som har eller är inneboende. Här kan också återfinnas 

par som inte kan identifieras i statistiken. Det är till exempel samköna-

de par eller par med stor åldersskillnad. Det kan också vara ett par som 

bor tillsammans med en tredje person, men det är inte tydligt vem som 
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är partner med vem. Par som har gemensamma barn eller är gifta/regi-

strerade partners kan alltid identifieras. 

I åldern 27–29 år bor över hälften av männen utan en partner. Det är 

vanligast för män med två utrikes födda föräldrar, 65 procent bor utan 

en partner. Det är också de som i högst utsträckning bor med sina för-

äldrar, det gör nästan en tredjedel. Drygt 20 procent av männen med två 

utrikes födda föräldrar bor ensamma.  

Diagram 40  
Andel av födda 1985–89 som bor utan partner och barn i åldern 27–29 år efter hushålls-
typ, kön och föräldrarnas födelseland 
Share of born in 1985–89 living without partner and children aged 27–29 years, by type 
of household, sex and parents’ country of birth. Percent 

 

Mönstret för män med två föräldrar födda i Sverige och män med en ut-

rikes född förälder liknar varandra. Knappt 30 procent bor ensamma och 

omkring 10 procent bor med andra. Det som skiljer mellan dem är ande-

len som bor med föräldrarna, 13 procent av de med två föräldrar födda i 

Sverige jämfört med 17 procent av de med en utrikes född förälder. 

Kvinnor bor i lägre utsträckning än män utan en partner, men mönstret 

i de olika grupperna av födda i Sverige är likt det för männen. Kvinnor 

med två utrikes födda föräldrar bor i högst utsträckning utan en partner 

och i högst utsträckning med föräldrarna. Knappt hälften av dessa 

kvinnor bor utan en partner och nästan en femtedel bor med sina för-

äldrar. En femtedel av både kvinnor med två föräldrar födda i Sverige 

och av kvinnorna med en förälder född i Sverige bor ensamma och lite 

mindre än 10 procent bor med andra. Det som skiljer mellan grupperna 

är andelen som bor med föräldrarna, den är högre för de med båda 

föräldrarna födda utomlands. 
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I de födelseårsgrupper som hunnit bli äldre är mönstret fortsatt det-

samma. Männen bor i högre grad än kvinnor utan en partner och per-

soner med två utrikes födda föräldrar bor i lägre grad med en partner är 

personer med minst en förälder född i Sverige. Det är vanligare att män 

bor med föräldrarna är att kvinnor gör det7.  

Den äldsta födelseårsgrupp vi följer är de födda 1970–74, de har hunnit 

bli 42–44 år. I denna födelsekull är mönstret fortsatt detsamma som i de 

yngre födelseårsgrupperna med en intressant iakttagelse. De med en ut-

rikes född förälder är här mer lika de med två utrikes födda föräldrar än 

de med två föräldrar födda i Sverige. Det är mindre skillnader mellan 

personer med olika bakgrunder som bor ensamma, ungefär 10 procent 

av kvinnorna och 20 procent av männen. De skillnader som finns är 

bland de som bor med andra och de som bor med föräldrarna där de med 

två utrikes födda föräldrar i störst utsträckning bor både med andra och 

med föräldrarna och de med två föräldrar födda i Sverige i minst ut-

sträckning gör det. 

Diagram 41  
Andel av födda 1970–74 som bor utan partner och barn i åldern 42–44 år efter 
hushållstyp, kön och föräldrarnas födelseland 
Share of born in 1970–74 living without partner and children aged 42–44 years, by type 
of household, sex and parents’ country of birth. Percent 

 

                                                             

 

7 Se tabell T1 i tabellbilagan. 
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Bor med en partner 
Nästan 60 procent av befolkningen över 18 bor med en partner. Det gör 

över hälften av kvinnorna i åldrarna 26–77 år och över hälften av 

männen i åldrarna 30–89 år (SCB, 2019). 

I den yngre födelseårsgruppen, de som är födda 1985–89, är det i 27–29 

års ålder de som har två föräldrar födda i Sverige som i högst utsträck-

ning bor med en partner. Det gör nära 60 procent av dem. Det är också 

vanligare att kvinnor bor med en partner än att män gör det.  

Diagram 42  
Andel av födda 1985–89 som bor med en partner i åldern 27–29 år efter hushållstyp, kön 
och föräldrarnas födelseland 
Share of born in 1985–89 living with a partner aged 27–29 years, by type of household, 
sex and parents’ country of birth. Percent 

 

Förutom att ha sin partner i hushållet kan man ha barn i hushållet. I de 

här åldrarna är det lite vanligare för kvinnor att ha barn i hushållet me-

dan det för männen är lite vanligare att bara bo med partnern. Det är en 

spegling av att mannen oftast är lite äldre än kvinnan i ett förhållande 

och då får barn i en högre ålder. 

Utöver att bo med sin partner och barn kan man ha andra i hushållet. 

Det kan vara en inneboende eller så kan paret vara inneboende hos 

någon annan. Det kan också vara en förälder till någon i paret som bor i 

samma hushåll. Det är något vanligare att kvinnor har ytterligare per-

soner än partner och barn i hushållet än att män har det. Det är också 

vanligare att personer med utrikes födda föräldrar har det än att per-

soner med föräldrar födda i Sverige har det. 

De som är sammanboende och har två utrikes födda föräldrar är i högre 

grad gifta än de som har minst en förälder född i Sverige. 47 procent av 

de sammanboende kvinnorna och 37 procent av de sammanboende 
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männen med utrikes födda föräldrar är gifta. För de med minst en 

förälder född i Sverige är motsvarande andelar 26 och 19 procent. 

Bland de äldre, de födda 1970–74 som är 42–44 år, är det absolut vanlig-

ast att ha barn i hushållet. I den här åldern är det också betydligt mindre 

skillnader såväl mellan män och kvinnor med olika bakgrund som 

mellan män och kvinnor. 

I denna högre ålder är det också mindre skillnader på andelen som är 

gifta av de sammanboende. Andelen varierar mellan 64 och 69 procent. 

Diagram 43  
Andel av födda 1970–74 som bor med en partner i åldern 42–44 år efter hushållstyp, kön 
och föräldrarnas födelseland 
Share of born in 1970–74 living with a partner aged 42–44 years, by type of household, 
sex and parents’ country of birth. Percent 

 

Partnerns bakgrund 
Drygt 80 procent av både kvinnor och män med två föräldrar födda i 

Sverige har en partner med samma bakgrund. Det gäller både i den 

yngre och i den äldre födelseårsgruppen. Det är inte heller någon större 

skillnad, varken mellan födelseårsgrupperna eller mellan kvinnor och 

män, när det gäller andelen som har en partner med någon utrikes född 

förälder eller en partner född utomlands. Knappt 8 procent har en 

partner med en utrikes född förälder, knappt 3 procent en partner med 

två utrikes födda föräldrar och 7 procent en partner född utomlands.  

Ungefär 75 procent kvinnor och män med en utrikes född förälder har 

en partner med två föräldrar födda i Sverige. För män är det ingen skill-

nad mellan de yngre och de äldre men för kvinnor är det en något 

mindre andel i den yngre födelseårsgruppen. Ungefär 10 procent har en 

partner med en utrikes född förälder och 5 procent en partner med två 

utrikes födda föräldrar. Drygt 10 procent har en partner född utomlands, 
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andelen är något högre för de yngre kvinnorna. Partnern är i omkring 15 

procent av paren fött i samma land8 som den utrikes födda föräldern. 

Det är lite vanligare för kvinnor än för män. 

Diagram 44  
Partnerns bakgrund för sammanboende kvinnor och män efter föräldrarnas födelseland 
och födelseårsgrupp 
Partner’s background for cohabiting women and men, by parents’ country of birth and 
birth cohort. Percent 

 

Det är större skillnader mellan den yngre och den äldre födelseårsgrup-

pen för män och kvinnor med två utrikes födda föräldrar. Kvinnor födda 

1985–89 har i lägre utsträckning en partner med två föräldrar födda i 

Sverige än de äldre, 36 procent respektive 62 procent. Männen har också 

i lägre utsträckning en partner med två föräldrar födda i Sverige, 43 res-

pektive 59 procent. Det är ingen större skillnad mellan andelen som har 

en partner med en utrikes född förälder, knappt 10 procent. Det är en 

större andel som har en partner med två utrikes födda föräldrar i den 

yngre födelsekullen, för både män och kvinnor har andelen ökat från 10 

procent till drygt 20 procent. Andelen med en utrikes född partner har 

ökat mellan födelsekullarna. Ökningen är mindre för männen, från 21 

till 25 procent, än för kvinnorna, från 22 procent till 36 procent. I unge-

fär hälften av dessa par är partnern född i samma land som den ena 

föräldern. Det är lite vanligare för kvinnor än för män och vanligast för 

kvinnor födda 1970–74. 

                                                             

 

8 I beräkningarna har tidigare länder slagits samman med nya, exempelvis så räknas Jugoslavien och 

alla länder som Jugoslavien består av idag som samma land. 
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Det finns knappt 900 par med två män och 2 300 par med två kvinnor. 

500 av paren är två män med två föräldrar födda i Sverige och 1 500 av 

paren är två kvinnor med två föräldrar födda i Sverige. 

Separationer och ensamstående föräldrar 
Det vanligast är att de som bor med en partner gör det också året efter. 

Över 95 procent av alla samboende män över 40 år och kvinnor över 37 

år bor med samma partner året efter. I yngre åldrar är separationer 

vanligare och som vanligast är det i åldrarna under 30 år (SCB, 2019).  

Diagram 45  
Andel som bodde med en partner i början av året och inte bodde med samma partner i 
slutet av året efter kön, föräldrarnas födelseland och födelseårsgrupp. Genomsnitt för 
perioden 2016–2018 
Share who lived with a partner at the beginning of the year and did not live with the same 
partner at the end of the year, by sex, parents’ country of birth and birth cohort. Average 
for the period 2016–2018. Percent 

 

Uppgifterna i hela rapporten bygger på folkbokföring. Ett barn med 

separerade föräldrar kan bara vara folkbokförd på en adress. Det medför 

att barn med växelvis boende inte synliggörs i denna statistik, det är 

mycket möjligt att det finns män som har barn boende hos sig halva 

tiden, men här redovisas som ensamboende. 

För både den yngre födelseårsgruppen, i åldern 27–29 år, och den äldre, 

i åldern 42–44 år, är det samma mönster, men på en högre nivå för de 

som är äldre. Det är vanligare att kvinnor är ensamstående föräldrar än 

att män är det. För kvinnor är det en tydlig gradient där det är vanligare 

för kvinnor med två utrikes födda föräldrar, lite mindre vanligt för 

kvinnor med en utrikes född förälder och minst vanligt för kvinnor med 

två föräldrar födda i Sverige. Det är ingen skillnad mellan män med 

olika bakgrund. 
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Diagram 46  
Andel av födda 1985–89 som är ensamstående föräldrar i åldern 27–29 år efter kön och 
föräldrarnas födelseland 
Share of born in 1985–89 who are single parents aged 27–29 years, by sex and parents’ 
country of birth. Percent 

 

Diagram 47  
Andel av födda 1970–74 som är ensamstående förälder i åldern 42–44 år efter kön och 
föräldrarnas födelseland 
Share of born in 1970–74 who are single parents aged 42–44 years, by sex and parents’ 
country of birth. Percent 

 

Observera att det är olika skalor i diagrammen. 
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Barnafödande 

I detta kapitel jämförs barnafödandet för grupper vars föräldrar har 

olika födelseland. Jämförelsen görs för kvinnor och män födda i Sverige 

mellan 1970 och 1990. Dessa personer var mellan 28 och 48 år vid ut-

gången av 2018, den senaste uppgift som används. 

Andelen med utrikes födda föräldrar har ökat  
I kapitlet Födda efter föräldrarnas födelseland redovisas fördelningen av 

föräldrarnas födelseland för olika födelsekullar. De flesta har båda för-

äldrarna födda i Sverige, men andelen med utrikes födda föräldrar har 

blivit större. Ökningen har varit störst bland de med två utrikes födda 

föräldrar, från 7 procent bland de födda 1970–1974 till 13 procent bland 

födda 2000–2004. Bland födda i början av 2000-talet har en av fyra 

minst en förälder född utomlands. 

Faktorer som påverkar barnafödandet 
Historisk statistik visar att från 1700-talet fram till 1890-talet föddes i 

genomsnitt mellan fyra och fem barn per kvinna i Sverige (SCB, 1999). 

Därefter började barnafödandet sjunka och nedgången fortsatte oav-

brutet ända fram till början av 1930-talet då det föddes cirka två barn 

per kvinna. Därefter har barnafödandet varierat mellan drygt 1,5 och 2 

barn per kvinna. 

Enligt tidigare studier har flera faktorer bidragit till den markanta 

minskningen av stora familjer vid sekelskiftet 1900, och förändringar i 

barnafödandet under senare decennier. Några exempel är högre kostnad 

för att försörja barn i storstäder jämfört med på landsbygden, ett allt 

mer individualiserat samhälle samt nya kulturella normer om äkten-

skap, könsroller och kvinnors arbetskraftsdeltagande (Mason, 1997). 

Även andra förändringar i samhället som jämställdhetslagar, möjlighet 

att kombinera familjeliv och arbete, föräldrapenningsnivån och tillgång 

till daghemsplatser tycks påverka kvinnors och mäns benägenhet att få 

barn (Hoem & Hoem, 1996). 

Tidigare studier har också visat att föräldrar fått sitt första barn i allt 

äldre åldrar. 1930- och 1940-talisterna var relativt unga förstagångsför-

äldrar. Kvinnor i den generationen var omkring 24 år när de fick sitt 

första barn och männen ungefär 27 år. Motsvarande ålder bland kvinnor 

födda i början av 1970-talet var cirka 28 år och bland män födda 1960 

drygt 29 år (SCB, 2011, 2017). 

En anledning till att åldern vid första barnets födelse har ökat är att eta-

bleringsåldern på arbetsmarknaden har ökat. I Sverige är föräldraförsäk-

ringen starkt sammankopplad med tidigare inkomst från förvärvsarbete 

vilket förstärker sambandet mellan etablering på arbetsmarknaden och 
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barnafödande. Tidigare studier visar exempelvis att kvinnor med fast 

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

utanför arbetskraften och att kvinnor med högre lön har högre 

benägenhet att få barn än kvinnor med lägre lön (Andersson, 2000; SCB, 

2008). 

Åldersspecifika fruktsamhetstalet  
Här är avsikten att mäta benägenheten att föda barn för personer födda 

i Sverige med olika födelseland hos föräldrarna. Barnafödandet redo-

visas med det så kallade åldersspecifika fruktsamhetstalet. Det är det 

antal barn som exempelvis 25-årga kvinnor föder ett visst år i relation 

till det totala antalet 25-åriga kvinnor.  

De åldersspecifika fruktsamhetstalen efter föräldrarnas bakgrund i olika 

födelseårsgrupper redovisas för kvinnor i diagram 48 och för män i dia-

gram 49. Uppgift om barnafödande i de äldre åldrarna saknas för 1980-

talisterna eftersom personer i dessa generationer ännu inte har fyllt 40 

år i slutet av 2018, den senaste uppgift som används. I allmänhet är 

resultaten ungefär lika för kvinnor och män. 

Bland 1970-talisterna har de med två utrikes födda föräldrar det högsta 

barnafödandet när det gäller de yngsta åldrarna, ungefär 15 till 25 års 

ålder. De med en utrikes född förälder eller båda föräldrar födda i 

Sverige har något lägre barnafödande i detta åldersintervall. Skillna-

derna är omvända i äldre åldrar. I åldrarna mellan ungefär 30 och 35 år 

är barnafödandet lägst bland de med båda föräldrarna födda utomlands 

och högst bland de med båda föräldrarna födda i Sverige. De med en ut-

rikes och en inrikes född förälder har ett barnafödande som ligger på en 

nivå mellan de två andra gruppernas. 

Bland åttiotalisterna är barnafödandet i åldrarna 15–24 år relativt lika 

för grupper med olika födelseland hos föräldrarna. I denna generation 

har de med båda föräldrarna födda i Sverige det högsta barnafödandet 

mellan 25 och 35 års ålder. Det är ett större åldersintervall jämfört med 

mönstret bland 1970-talisterna. Dessutom har de med en eller två utri-

kes födda föräldrar liknande barnafödande som de med båda föräldrarna 

födda i Sverige i detta åldersintervall, vilket de inte hade bland de födda 

på 1970-talet. 
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Diagram 48 
Åldersspecifika fruktsamhetstal för kvinnor födda 1970–1974, 1975–1979, 1980–1984 
och 1985–1989 efter föräldrarnas födelseland 
Age-specific fertility rates for women born in 1970–1974, 1975–1979, 1980–1984 and 
1985–1989, by parents’ country of birth. Number of children per 1 000 women 

                         1970–74            1975–79 

 
                         1980–84            1985–89 
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Diagram 49 
Åldersspecifika fruktsamhetstal för män födda 1970–1974, 1975–1979, 1980–1984 och 
1985–1989 efter föräldrarnas födelseland.  
Age-specific fertility rates for men born in 1970–1974, 1975–1979, 1980–1984 and 
1985–1989, by parents’ country of birth. Number of children per 1 000 men 

                         1970–74            1975–79 

 
                         1980–84            1985–89 

 

Sammantaget framgår av resultaten att barnafödande för de med en ut-

rikes född förälder ligger mellan nivån för de övriga två grupperna bland 

de som var födda på 1970-talet. Bland åttiotalisterna är barnafödandet 

för de med en utrikes född föräldrar mer lika som barnafödandet för de 

med båda föräldrarna födda utomlands.  

Det är liknande skillnader för män som för kvinnor när det gäller barna-

födande efter föräldrarnas födelseland. Skillnaden mellan könen är 

främst att den högsta nivån av barnafödandet är lägre för män än för 

kvinnor. Det beror bland annat på att det finns fler män än kvinnor i 

dessa åldrar och att män ofta är något år äldre än sin partner. Åldern 
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grupper bland kvinnor och vid 32–33 års ålder bland  män. Det var 

heller ingen tydlig skillnad i åldern med högst barnafödande mellan 

grupper med olika bakgrund hos föräldrarna. 

Första barnet 
Andelen som fått minst ett barn visas detaljerat för alla åldrar som är 

möjliga att följa upp i diagram 50 för kvinnor och diagram 51 för män. I 

grupperna födda 1970–1974 och 1975–1979 har de med båda föräld-

rarna födda utomlands en högre andel som fått minst ett barn i yngre 

åldrar och en lägre andel i de äldre åldrarna, jämfört med de vars båda 

föräldrar är födda i Sverige. De med en utrikes född förälder hade i yngre 

åldrar ungefär samma andel som fått barn som de med båda föräldrarna 

födda i Sverige medan de i äldre åldrar hade ungefär samma andel som 

de med båda föräldrarna födda utomlands. Bland födda 1970–1974 hade 

85 procent av kvinnorna och 74 procent av männen med båda föräld-

rarna födda i Sverige fått minst ett barn vid 39 års ålder. I de andra 

grupperna var andelarna 2–6 procentenheter lägre, med den lägsta 

andelen bland de med båda föräldrarna födda utomlands.  

Mönstret med något högre barnafödande i yngre åldrar för de med två 

utrikes födda föräldrar fanns inte kvar bland åttiotalisterna. Barna-

födandet kan jämföras mellan grupperna upp till 34 års ålder för födda 

1980–1984 och till 29 års ålder för födda 1985–1989. Vid dessa åldrar 

var andelen som fått minst ett barn högst för de med två föräldrar födda 

i Sverige. Det gällde för kvinnor och män i båda åttiotalistgrupperna. 
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Diagram 50 
Andel kvinnor födda 1970–1974, 1975–1979, 1980–1984 och 1985–1989 som har fått 
minst ett barn efter ålder och föräldrarnas födelseland 
Proportion of women born in 1970–1974, 1975–1979, 1980–1984 and 1985–1989 who 
have had at least one child, by age and parents’ country of birth. Percent 

                         1970–74            1975–79 

 
                         1980–84            1985–89 
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Diagram 51 
Andel män födda 1970–1974, 1975–1979, 1980–1984 och 1985–1989 som har fått 
minst ett barn efter ålder och föräldrarnas födelseland.  
Proportion of men born in 1970–1974, 1975–1979, 1980–1984 and 1985–1989 who have 
had at least one child, by age and parents’ country of birth. Percent 

                         1970–74            1975–79 

 
                         1980–84            1985–89 

 

Förändringar mellan födelseår och olika födelseland hos föräldrarna ses 

bäst om barnafödandet jämförs vid en viss ålder. Andelen som fått 

minst ett barn jämförs här vid 33 års ålder (diagram 52). Det finns vissa 

förändringar mellan födelseårgångarna. Andelen som fått minst ett barn 

vid 33 års ålder minskade något i alla grupper för båda könen. Störst var 

minskningen bland de med två utrikes födda föräldrar och minst var den 

bland de med båda föräldrarna födda i Sverige. Det betyder att skill-

naden mellan grupper med olika födelseland hos föräldrarna har ökat 

något mellan de födda på 1980-talet och födda första halvan av 1970-

talet. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

15 20 25 30 35 40
Ålder

Procent

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

15 20 25 30 35 40
Ålder

Procent

0

10

20

30

40

50

60

15 20 25 30 35 40
Ålder

Båda födda i Sverige En utrikes född Båda utrikes födda

Procent

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

15 20 25 30 35 40
Ålder

Procent

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

15 20 25 30 35 40
Ålder

Procent



 

73 SCB – Migration, barnafödande och dödlighet. — Födda 1970–2018 efter föräldrarnas födelseland 
 

Diagram 52 
Andel som har fått minst ett barn vid 33 års ålder efter kön, födelseårsgrupp och 
föräldrarnas födelseland.  
Proportion who have had at least one child at the age 33 years, by sex, birth cohort and 
parents’ country of birth. Percent 

 

Andra barnet 
Andelen kvinnor och män i olika födelseårsgrupper som fått minst två 

barn vid olika åldrar visas i tabell 3. I samtliga grupper för kvinnor var 

det vid 28, 33 och 38 års ålder lägre andelar som fått minst två barn i 

födelseårgångar från och med andra halvan av 1970-talet jämfört med 

1970–1974. Detta gällde dock inte för män vid 38 års ålder.  
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varje senare födelseårsgrupp hade något lägre andel som fått minst två 

barn jämfört med den närmast föregående födelseårsgruppen.  

Personer med båda föräldrarna födda utomlands hade vid 28 års ålder 
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Tabell 3 
Andel som har fått minst två barn vid olika åldrar efter kön, födelseårsgrupp och 
föräldrarnas födelseland. Procent 
Proportion who have had at least two children at different ages, by sex, birth cohort and 
parents’ country of birth. Percent  

 Kön, födelseårsgrupp 

Ålder Kvinnor Män 

Föräldrarnas  
födelseland 

1970–
1974 

1975–
1979 

1980–
1984 

1985–
1989 1990 

1970–
1974 

1975–
1979 

1980–
1984 

1985–
1989 1990 

28 år           

Båda Sverige 22,6 17,2 17,0 17,9 16,8 10,2 7,9 8,2 9,0 8,3 

En utrikes 21,3 16,7 16,6 16,8 16,0 10,1 7,9 7,8 8,1 6,7 

Båda utrikes 25,6 20,6 18,7 16,5 15,3 12,4 10,0 9,3 8,0 6,9 

33 år           

Båda Sverige 50,6 47,9 47,4 46,7  32,4 31,3 31,8 31,5  

En utrikes 45,5 42,7 42,5 41,3  29,1 28,3 27,3 28,0  

Båda utrikes 47,5 45,4 43,8 41,1  31,1 30,1 29,1 27,4  

38 år           

Båda Sverige 69,5 68,9 67,6   54,3 54,7 54,8   

En utrikes 64,4 62,9 62,7   49,6 50,0 48,8   

Båda utrikes 63,1 61,9 60,7   49,2 49,0 48,6   

43 år           

Båda Sverige 73,9 73,6    62,9 63,2    

En utrikes 69,5 69,9    58,5 60,1    

Båda utrikes 67,7 66,6    60,1 56,7    

Tre barn eller fler 
Kvinnor och män med två utrikes födda föräldrar hade i samtliga fö-

delseårsgrupper högst andel som fått minst tre barn vid 28 och 33 års 

ålder, se tabell 4. Bland födda 1970–1974 hade kvinnor och män med 

båda föräldrarna födda i Sverige den högsta andelen som fått minst tre 

barn. Men detta hade förändrats något i de yngre födelseårsgrupperna.  

Andelen som fått minst tre barn vid 38 och 43 års ålder minskade något 

mellan födelseårgångarna bland kvinnor och män med båda föräldrarna 

födda i Sverige medan den ökade något bland kvinnor och män med två 

utrikes födda föräldrar. I de födelseårsgrupper som kan följas till 43 års 

ålder är det små skillnader efter föräldrarnas födelseland när det gäller 

andelen som fått minst tre barn.  

Andelen som fått minst tre barn vid 38 och 43 års ålder minskade något 

mellan födelseårgångarna bland kvinnor och män med båda föräldrarna 

födda i Sverige medan den ökade något bland kvinnor och män med två 

utrikes födda föräldrar. I de födelseårsgrupper som kan följas till 43 års 

ålder är det små skillnader efter föräldrarnas födelseland när det gäller 

andelen som fått minst tre barn.  

Några får också fler än tre barn. Andelen som fått fyra eller fler barn var 

något högre bland kvinnor och män med två utrikes födda föräldrar än 

bland de med en utrikes född förälder som i sin tur hade en något högre 
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andel än de med båda föräldrarna födda i Sverige, se diagram 53. Ande-

len som fått minst fyra barn minskade något mellan födelseårs-

grupperna bland de med båda föräldrarna födda i Sverige medan den 

ökade något (kvinnor) eller var oförändrad (män) i de andra grupperna.  

Tabell 4 
Andel som har fått minst tre barn vid olika åldrar efter kön, födelseårsgrupp och 
föräldrarnas födelseland. Procent 
Proportion who have had at least three children at different ages, by sex, birth cohort and 
parents’ country of birth. Percent  

 Kön, födelseårsgrupp 

Ålder Kvinnor Män 

Föräldrarnas  
födelseland 

1970–
1974 

1975–
1979 

1980–
1984 

1985–
1989 1990 

1970–
1974 

1975–
1979 

1980–
1984 

1985–
1989 1990 

28 år           

Båda Sverige 4,0 2,9 2,9 3,1 2,8 1,3 0,9 1,1 1,2 1,0 

En utrikes 4,2 3,4 3,2 3,5 3,4 1,5 1,1 1,2 1,2 0,8 

Båda utrikes 5,0 4,5 3,9 3,6 3,2 2,0 1,8 1,6 1,5 1,2 

33 år           

Båda Sverige 12,2 10,8 10,9 10,8  6,2 5,7 6,1 6,3  

En utrikes 11,8 10,9 10,7 10,9  6,1 5,6 5,6 6,1  

Båda utrikes 13,1 13,1 13,5 11,8  7,0 6,9 7,1 6,9  

38 år           

Båda Sverige 21,9 20,7 20,7   14,8 14,6 14,6   

En utrikes 21,2 20,1 19,7   13,8 13,8 14,3   

Båda utrikes 21,1 21,8 22,8   14,6 16,1 16,2   

43 år           

Båda Sverige 24,9 23,9    20,1 19,7    

En utrikes 24,4 24,6    19,2 19,5    

Båda utrikes 23,8 23,9    19,5 20,1    
 

Diagram 53 
Andel som har fått minst fyra barn vid 43 års ålder efter kön, födelseårsgrupp och 
föräldrarnas födelseland.  
Proportion who have had at least four children at the age of 43 years, by sex, birth cohort 
and parents’ country of birth. Percent 
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Barnlösa 
För kvinnor och män födda 1970–1974 var andelen barnlösa vid 28 och 

33 års ålder högst bland de med en utrikes född förälder, och vid 38 och 

43 års ålder var andelen högst bland de med två utrikes födda föräldrar, 

se tabell 5.  

Tabell 5 
Andel som inte fått barn vid olika åldrar efter kön, födelseårsgrupp och föräldrarnas 
födelseland. Procent 
Proportion who did not have children at different ages, by sex, birth cohort and parents’ 
country of birth. Percent  

 Kön, födelseårsgrupp 

Ålder Kvinnor Män 

Föräldrarnas  
födelseland 

1970–
1974 

1975–
1979 

1980–
1984 

1985–
1989 1990 

1970–
1974 

1975–
1979 

1980–
1984 

1985–
1989 1990 

28 år           

Båda Sverige 56,3 61,7 61,4 61,5 63,5 73,6 76,5 75,9 76,2 77,5 

En utrikes 58,8 64,1 63,6 64,5 66,0 74,3 76,9 77,5 77,9 81,0 

Båda utrikes 52,4 57,9 61,4 65,2 68,2 70,5 74,1 76,1 79,2 81,7 

33 år           

Båda Sverige 27,6 28,4 29,5 30,7  44,6 44,8 45,6 46,9  

En utrikes 31,6 32,8 34,1 36,3  48,7 48,4 50,8 51,2  

Båda utrikes 31,0 32,8 36,2 37,9  46,8 48,9 51,1 53,7  

38 år           

Båda Sverige 15,6 16,1 16,7   27,7 27,7 27,9   

En utrikes 18,5 19,3 19,7   31,4 31,2 32,7   

Båda utrikes 19,4 21,0 22,8   31,9 33,4 34,0   

43 år           

Båda Sverige 12,6 12,9    21,9 22,0    

En utrikes 14,9 14,2    24,9 23,8    

Båda utrikes 16,1 16,8    25,9 27,8    

 

Det fanns vissa förändringar mellan födelseårgångarna. Dels en generell 

ökning av andelen barnlösa upp till 38 års ålder, och dels var det en 

större ökning av andelen barnlösa i gruppen med båda föräldrarna födda 

utomlands. Vid exempelvis 33 års ålder ökade andelen barnlösa kvinnor 

och män i denna grupp med 7 procentenheter, från 31 till 38 procent 

bland kvinnor och från 47 till 54 procent bland män. Förändringen 

verkar dock inte ha varit lika tydlig ända fram till 43 års ålder, men där 

har vi inte heller så många födelseårsgrupper att jämföra med. Bland de 

födda efter 1984 har det i de åldrar som kan jämföras varit högst andel 

barnlösa kvinnor och män i gruppen med två utrikes födda föräldrar. 

Antal barn 
Fördelningen av antal barn vid 43 års ålder i de äldsta födelseårgångar-

na visar att spridningen av antal barn är större i gruppen med två ut-

rikes födda föräldrar än i gruppen med båda föräldrarna födda i Sverige. 
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Det gäller för både kvinnor och män, se diagram 54. Inga större föränd-

ringar kan ses mellan födelsekullarna. För de med båda föräldrarna 

födda utomlands var det en något högre andel barnlösa bland födda 

1975 jämfört med födda 1970–1974.  

Diagram 54 
Procentuell fördelning av antal barn för kvinnor och män vid 43 års ålder efter födelseårs-
grupp och föräldrarnas födelseland 
Percentage distribution of number of children for women and men at the age of 43 years, 
by birth cohort and parents’ country of birth 

Kvinnor 

 
Män 

 

Tvåbarnsnormen är stark, och mest framträdande för kvinnor med båda 

föräldrarna födda i Sverige. Där hade hälften fått två barn vid 43 års ål-

der. Även bland män med föräldrar födda i Sverige var det en hög andel 

som fått två barn, 43 procent. Den lägre andelen bland män beror på att 

en högre andel män än kvinnor inte fått några barn alls. Bland kvinnor 

och män med båda föräldrarna födda utomlands var det en något högre 

andel som fått minst fyra barn jämfört med de som hade minst en 

förälder född i Sverige, något som också framgår av diagram 54. 
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Föräldrarnas födelselandsgrupp 

Första barnet 
Bland de med utrikes födda föräldrar finns vissa skillnader i barna-

födande beroende på föräldrarnas ursprungsländer. De grupperas här i 

Norden, Europa utom Norden och länder utanför Europa. För de som 

kan följas till slutet av den fruktsamma perioden, födda 1970–1974, 

hade de med båda föräldrarna födda i ett nordiskt land i högst utsträck-

ning fått barn i yngre åldrar. Det gällde för både kvinnor och män, se 

diagram 55. Fram till 43 års ålder var det en något högre andel som fått 

barn bland de med båda föräldrarna födda i Sverige än i någon av grup-

perna med föräldrar födda utomlands. Av grupperna med utrikes födda 

föräldrar var andelen som fått minst ett barn bland kvinnor högst om 

föräldrarna var födda i Norden, därefter födda i Europa och lägst om 

föräldrarna var födda utanför Europa. Det såg lite annorlunda ut för 

män. Där hade de med föräldrar födda i Norden lägst andel som fått 

minst ett barn fram till 43 års ålder. För män var det också mindre 

skillnader mellan grupperna jämfört med kvinnor. 

Diagram 55 
Andel som har fått minst ett barn för kvinnor och män födda 1970–1974 efter ålder och 
föräldrarnas födelselandsgrupp. Heldragna linjer för en utrikes född förälder och streck-
ade linjer för två utrikes födda föräldrar 
Proportion who have had at least one child for women and men born in 1970–1974, by 
age and parents’ country of birth group. Solid lines for one foreign born parent and dotted 
lines for two foreign born parents. Percent 

                          Kvinnor              Män 

 

Uppgiften för båda föräldrarna födda utanför Europa är mest osäker då det är den minsta gruppen. Det 
var knappt 300 kvinnor och drygt 300 män som var kvar i Sverige vid 43 års ålder, se tabell T2 i tabell-
bilagan. 

Antal barn 
En summering av antal barn vid 43 års ålder kan göras för den äldsta 

födelseårsgruppen, se diagram 56. I samtliga grupper av kvinnor och 
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män var det högst andel som fått två barn. Allra högst var andelen bland 

kvinnor med båda föräldrarna födda i Sverige, 49 procent, och lägst var 

den bland kvinnor med föräldrar födda utanför Europa, 34 procent. 

Diagram 56 
Procentuell fördelning av antal barn för kvinnor och män vid 43 års ålder efter 
föräldrarnas födelselandsgrupp. Födda 1970–1974 
Percentage distribution of number of children for women and men at the age of 43 years, 
by parents’ country of birth group. Born in 1970–1974 

Kvinnor 

 
Män 

 

För den födelseårsgrupp som kan följas till 43 års ålder var spridningen i 

antalet barn störst bland kvinnor och män med föräldrar födda utanför 

Europa. De med båda föräldrarna födda utanför Europa har en relativt 

hög andel som inte fått några barn och den högsta andelen som fått 

minst tre barn, 27 procent bland kvinnor och 25 procent bland män. 
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Dödlighet 

I detta kapitel jämförs sannolikheten att avlida i unga åldrar för grupper 

vars föräldrar har olika födelseland. Det görs för kvinnor och män med 

olika födelseår. Skillnader jämförs i olika åldersgrupper och totalt för de 

födelseår som ingår, födda 1970 till och med 2018. 

Födelseland och dödlighet 

Låg dödlighet för vissa utrikes födda 
I några tidigare demografiska rapporter har skillnader i livslängd be-

skrivits mellan olika födelselandsgrupper. I Sverige har kvinnor och män 

födda utanför Europa högst medellivslängd och de födda i nordiska 

länder utom Sverige har lägst (SCB, 2016).  

I flera länder har utrikes födda lägre dödlighet än inrikes födda, bland 

annat i Norge, Kanada och Tyskland (Syse et al., 2016; Trovato, 2003; 

Kohls, 2008). En av de vanligaste förklaringarna till den lägre dödlig-

heten bland utrikes födda grupper är att de utgörs av ett friskt urval från 

sina respektive avsändarländer, så kallade friska migranter (Trovato. 

2003). De utvandrar oftast i unga vuxna åldrar, i cirka 20–30 års ålder.  

En annan delförklaring är att den utrikes födda befolkningens storlek är 

mindre än den registrerade, vilket leder till underskattade dödstal. Det 

beror på att inte alla utrikes födda som utvandrar registrerar detta till 

folkbokföringen. Grupper som visats ha mest överskattad befolknings-

storlek är bland annat födda utanför Europa (SCB, 2015). Olika metoder 

för att försöka korrigera för folkbokföringsfelet har gjorts, bland annat 

utifrån olika inkomstuppgifter (Ringbäck et al., 1999; SCB 2004, 2015). 

Oftast kvarstår ändå resultatet att flera utrikes födda grupper har lägre 

dödlighet än inrikes födda, även med justering för olika typer av sak-

nade inkomster och avtryck i svenska register.  

Hög dödlighet för de med utrikes födda föräldrar 
I en tidigare demografisk rapport beskrevs vissa skillnader i dödlighet 

efter föräldrarnas födelseland (SCB, 2010). Gruppen med båda för-

äldrarna födda i Sverige hade något lägre dödlighet än den genom-

snittliga och de med två utrikes födda föräldrar hade högre dödlighet än 

den genomsnittliga. Det var liknande skillnader för kvinnor och män. 

I det här kapitlet analyserar vi om det finns skillnader i dödlighet också 

efter föräldrarnas olika födelselandsgrupper. Jämfört med den tidigare 

demografiska rapporten följs födelseårgångar vartefter de åldras. Det 

kan ge mer information om skillnader mellan grupper är ungefär samma 

oavsett ålder eller om de kanske uppstår senare i det vuxna livet.  
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Dödlighetsuppföljning 
Personer födda mellan 1970 och 2018 ingår i dödlighetsuppföljningen. 

Drygt fem miljoner personer födda de olika åren finns med i uppfölj-

ningen. Då har personer som utvandrat och som sedan inte flyttat till-

baka till Sverige tagits bort eftersom ett eventuellt dödsfall i den 

gruppen inte registreras i Sverige. Mer om hur det gjorts finns beskrivet 

i Kort om statistiken. 

Femåriga födelseår grupperas. För den äldsta födelseårgången, födda 

1970, finns dödsfall upp till 48 års ålder. För den yngsta, födda 2018, är 

det bara födelseåret som ingår i uppföljningen. För de unga åldrar som 

ingår är dödligheten i Sverige låg. Den har också minskat betydligt 

sedan början av 1970-talet. Det är ett skäl till att jämförelserna mellan 

föräldrarnas födelseland görs separat för olika födelseår. De dödlighets-

skillnader som finns mellan kvinnor och män gör att redovisningen 

också sker efter kön. Det finns också ett särskilt intresse av att se om det 

eventuellt finns en variation mellan könen avseende skillnader i dödlig-

het mellan grupper med olika födelseland hos föräldrarna. 

Två olika analyser redovisas. Dels analyseras skillnader i dödstal efter 

födelseårsgrupp och åldersgrupp för kvinnor och män. Det kan ge svar 

på frågan om skillnader mellan grupper gäller för alla åldrar, och om 

skillnaderna kanske ändras mellan olika födelseårsgrupper. Dels sam-

manfattas skillnader i dödlighet för alla åldrar i de olika födelseårsgrup-

perna. Det görs med regressionsanalys. En beskrivning av metoden 

finns i Kort om statistiken.  

Två olika grupperingar av föräldrarnas födelseland används. En bred in-

delning: båda föräldrarna födda i Sverige, en förälder utrikes och en 

förälder född i Sverige samt båda föräldrarna utrikes födda. I en mer de-

taljerad indelning grupperas utrikes födda föräldrar efter om båda eller 

en av föräldrarna har födelselandsgrupp Norden, Europa utom Norden 

eller utanför Europa. Nio femåriga födelseårsgrupper används, från och 

med födda 1970–1974 till och med födda 2010–2014 samt en fyraårig 

grupp för födda 2015–2018. Följande åldersgrupper används: 0, 1–4,   

5–9, 10–14, 15-19, 20–24, 25–29, 30–34, 35–39, 40–44, 45–48. För den 

sista observationsperioden, 2015–2018, är det fyraåriga åldersgrupper 

som redovisas för de olika födelseårsgrupperna, t.ex. 5–8 år för födda 

2010–2014. 

Skillnader i olika åldrar 
Av de unga åldrar som ingår i uppföljningen är dödstalet högst för 

födelseåret. Det redovisas därför separat från andra åldrar. I övrigt redo-

visas dödstalen samlat för övriga åldersgrupper men separat för de olika 

födelseårsgrupperna. Uppgifter om antal döda och dödstal i de olika 

grupperna redovisas i tabell T3 i tabellbilagan.  
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Födelseåret 
Dödstalen avseende födelseåret har tydligt minskat sedan början av 

1970-talet, se diagram57 9. Det finns vissa skillnader efter föräldrarnas 

födelseland. I samtliga födelseårsgrupper hade spädbarn med utrikes 

födda föräldrar högre dödstal än de med en utrikes född förälder och 

båda föräldrarna födda i Sverige. För det mesta var dödstalen lägst för 

spädbarn med en utrikes född förälder. Så var det för samtliga födelse-

årsgrupper bland flickor.  

Diagram 57  
Antal döda per 1 000 under födelseåret för flickor och pojkar efter födelseårsgrupp och 
föräldrarnas födelseland 
Number of deaths per 1 000 during the year of birth for girls and boys, by birth cohort and 
parents’ country of birth 

Kvinnor 

 
Män 

 

                                                             

 

9 Dödstalet under det första levnadsåret är här inte riktigt samma sak som spädbarnsdödlighet. 

Spädbarnsdödlighet är antalet döda av levande födda under det första levnadsåret. Det inkluderar de 

som föddes året innan men som ännu inte hunnit fylla ett år. Här är det endast dödsfall bland de som 

föddes under året som redovisas i statistiken. 
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I några av födelseårsgrupperna bland pojkar var dödstalen ungefär 

samma för de med båda föräldrarna födda i Sverige och de med en 

utrikes född förälder. Det gällde för pojkar som föddes 1990–1994, 

2005–2009 och 2015–2018.  

Övriga åldrar  
För de födda 1970–1974 var dödstalen för båda könen högst för de med 

båda föräldrarna födda utomlands. Det gällde samtliga åldersgrupper 

för män och med undantag för åldern 30–34 år för kvinnor, se diagram 

58. I den åldersgruppen var dödstalet högst bland kvinnor med en ut-

rikes född förälder. Det var generellt större skillnader mellan grupperna 

med olika födelseland bland män än bland kvinnor, särskilt i åldern 20–

44 år. I åldersgrupperna 15–19 år upp till 45–48 år var det också en tyd-

ligare gradient för män jämfört med kvinnor. De med båda föräldrarna 

födda i Sverige hade lägst dödstal, de med en utrikes född något högre 

och de med båda föräldrarna födda utomlands hade högst dödstal. 

Sådana tydliga skillnader kunde inte ses bland kvinnor. 

Diagram 58 
Antal döda per 1 000 för födda 1970–1974 efter kön, åldersgrupp och föräldrarnas 
födelseland. Heldragna linjer för kvinnor och streckade linjer för män 
Number of deaths per 1 000, for born in 1970–1974, by sex, age group and parents’ 
country of birth. Solid lines for women and dashed lines for men 

 

Det var liknande skillnader för de som föddes 1975–1979 och 1980–

1984 som för födda 1970–1974. En skillnad fanns för kvinnor födda 

1975–1979. I den gruppen hade de med en utrikes född förälder ungefär 

samma dödstal som de med två utrikes födda föräldrar i åldersspannet 

10–43 år. Dödstalen var lägst för kvinnor med föräldrarna födda i 

Sverige. Bland kvinnor födda 1980–1984 hade de med en utrikes född 

förälder istället ungefär samma dödstal som de med båda föräldrarna 

födda i Sverige, och de med båda föräldrarna födda utomlands hade 

högst dödstal i de flesta åldersgrupperna.  
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För kvinnor födda 1985–1989 var dödstalen i alla åldersgrupper högre 

för de med båda föräldrarna födda utomlands än för de med båda föräld-

rarna födda i Sverige, se diagram 59. Dödstalen för kvinnor med en ut-

rikes född förälder var ungefär lika som för de med båda föräldrarna föd-

da i Sverige i åldern 1–14 år och 30–34 år och ungefär på samma nivå 

som för de med båda föräldrarna födda utomlands i åldern 15–29 år.  

Skillnader mellan grupper med olika födelseland hos föräldrarna var 

något mindre bland män födda 1985–1989 jämfört med män i de tidi-

gare födelseårsgrupperna. Bortsett från de äldsta åldrarna här, 25–33 år, 

var det inte heller samma tydliga gradient mellan grupperna som fanns 

bland tidigare födda grupper. Det varierade mer mellan åldersgrupperna 

vilka som hade högst och lägst dödstal. Män med båda föräldrarna födda 

i Sverige hade dock inte högst dödstal i någon av åldersgrupperna. 

Diagram 59 
Antal döda per 1 000 för födda 1985–1989 efter kön, åldersgrupp och föräldrarnas 
födelseland. Heldragna linjer för kvinnor och streckade linjer för män 
Number of deaths per 1 000, for born in 1985–1989, by sex, age group and parents’ 
country of birth. Solid lines for women and dashed lines for men 

 

För kvinnor födda 1990–1994 var det små skillnader efter föräldrarnas 

födelseland i hela åldersintervallet 5–24 år. I åldersgruppen 1–4 år hade 

flickor med båda föräldrarna födda utomlands högre dödstal än flickor i 

andra grupper. I åldersgruppen 25–28 år hade kvinnor med en utrikes 

född förälder högre dödstal än övriga grupper, se diagram 60.  
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Diagram 60 
Antal döda per 1 000 för födda 1990–1994 efter kön, åldersgrupp och föräldrarnas 
födelseland. Heldragna linjer för kvinnor och streckade linjer för män 
Number of deaths per 1 000, for born in 1990–1994, by sex, age group and parents’ 
country of birth. Solid lines for women and dashed lines for men 

 

Även bland män födda 1990–1994 var det överlag små skillnader mellan 

grupper med olika födelseland hos föräldrarna. I åldersgruppen 1–4 år 

och i åldern 20–28 år hade de med båda föräldrarna födda i Sverige lägre 

dödlighet än de med en eller båda föräldrarna födda utomlands. 

Bland personer födda 1995–1999 var skillnader i dödstal mellan grupper 

med olika födelseland hos föräldrarna väldigt lika som för de födda 

1990–1994, det vill säga små i de flesta åldersgrupper och för båda 

könen. Det är i den yngsta och äldsta gruppen som skillnader är tyd-

ligast. Bland kvinnor hade de med båda föräldrarna födda utomlands 

högre dödstal än övriga grupper i åldersgruppen 1–4 år, och i ålders-

gruppen 20–23 år var det de med en eller båda föräldrarna födda utom-

lands som hade högre dödstal än de med båda föräldrarna födda i 

Sverige. Bland män i dessa två åldersgrupper hade de med båda för-

äldrarna födda utomlands högst dödstal och de med båda föräldrar 

födda i Sverige lägst.  

De som föddes 2000–2004 kan bara följas med avseende på dödstal fram 

till 18 års ålder. Bland flickor med dessa födelseår hade de med båda 

föräldrarna födda utomlands något högre dödstal än flickor med en eller 

två föräldrar födda i Sverige i åldersgrupperna 1–4 år och 15–18 år, se 

diagram 61. I åldersgruppen 10–14 år hade de med båda föräldrarna 

födda utomlands något lägre dödstal än övriga grupper. 

Bland pojkar i åldern 1–9 år var dödstalen högst för de med båda för-

äldrarna födda utomlands och lägst för de med båda föräldrarna födda i 

Sverige. I den äldsta åldersgruppen, 15–18 år, var dödstalet något högre 

bland de med båda föräldrarna födda i Sverige jämfört med de som hade 

en eller båda föräldrarna födda utomlands. 
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Diagram 61  
Antal döda per 1 000 för födda 2000–2004 efter kön, åldersgrupp och föräldrarnas 
födelseland. Heldragna linjer för kvinnor och streckade linjer för män 
Number of deaths per 1 000, for born in 2000–2004, by sex, age group and parents’ 
country of birth. Solid lines for women and dashed lines for men 

 

Bland barn födda 2005–2009 var dödstalen något högre för flickor och 

pojkar med två utrikes födda föräldrar i åldern 1–4 år och för pojkar i 

åldern 5–9 år jämfört med övriga grupper, det är ungefär samma resul-

tat som för de födda 2000–2004, se tabell T3 i tabellbilagan.  

Dödstalen bland födda 2010–2014 kan redovisas för två åldersgrupper, 

1–4 år och 5–8 år. I båda åldersgrupperna och för både flickor och 

pojkar hade de med två utrikes födda föräldrar något högre dödstal än 

andra, se diagram 62. 

Diagram 62  
Antal döda per 1 000 flickor och pojkar födda 2010–2014 efter åldersgrupp och 
föräldrarnas födelseland. Heldragna linjer för flickor och streckade linjer för pojkar 
Number of deaths per 1 000 girls and boys born in 2010–2014, by age group and parents’ 
country of birth. Solid lines for girls and dashed lines for boys 

                             Flickor                Pojkar 

 

Dödstal för flickor och pojkar 5–8 år för de med en utrikes född förälder redovisas inte då antalet 
avlidna var mindre än 6. 
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Gruppen som föddes 2015–2018 var högst 3 år i slutet av uppföljnings-

perioden. Dödstalen för åldersgruppen 1–3 år liknade de som kan ses för 

födda 2010–2014 i åldersgruppen 1–4 år. Bland både pojkar och flickor 

födda 2015–2018 var dödstalen ungefär dubbelt så höga i gruppen som 

hade två utrikes födda föräldrar jämfört med andra, 0,49 jämfört med 

0,16 och 0,22 för flickor och 0,43 jämfört med 0,24 och 0,25 för pojkar.  

Standardiserade dödstal 
Uppföljningen av dödlighet utgår från personer födda i Sverige 1970–

2018. Här analyseras risken att avlida för kvinnor och män födda olika år 

från födelseåret fram till 2018. För de som föddes 2018 är det dödsfall 

som inträffat under samma kalenderår som födelseåret. Uppföljningen 

är därmed olika lång för olika födelseår. Fokus är på jämförelser mellan 

grupper baserat på föräldrarnas födelseland. Riskfolkmängd (personår) 

och antal avlidna i olika grupper redovisas i tabell T4 i tabellbilagan. 

Risken att avlida under uppföljningsperioden analyseras med en logis-

tisk regressionsmetod som jämför en grupps kumulativa risk att avlida 

jämfört med medelrisken för den specifika födelseårsgruppen. Resulta-

tet från regressionsmodellerna är en standardiserad relativ dödsrisk, 

SRD. Det kan också ses som ett riskindex där medelrisken är lika med 

ett. Ett värde större än ett betyder att gruppen har högre dödsrisk och 

ett värde mindre än ett betyder lägre dödsrisk än dödsrisken i medeltal. 

Den statistiska analysmetoden beskrivs mer utförligt i Kort om 

statistiken. 

Resultaten är jämförbara med de standardiserade dödstal som användes 

i en tidigare rapport som redovisade dödlighetsskillnader efter olika 

födelseland hos föräldrarna (SCB, 2010). Analyserna görs separat för de 

tio födelseårsgrupper som ingår i uppföljningen för kvinnor och män 

och för båda könen sammantaget med standardisering för kön. Det är 

generellt signifikanta avvikelser som kommenteras.  

Låg dödlighet med föräldrar födda i Sverige 
Skillnader i dödlighet baserat på föräldrarnas födelseland varierar bero-

ende på födelseår. Det finns ett tydligt resultat för alla födelse-

årsgrupper och för både kvinnor (diagram 63) och män (diagram 64). 

Gruppen med båda föräldrarna födda i Sverige hade lägre dödlighet än 

den genomsnittliga. I de flesta födelseårsgrupperna hade de med båda 

föräldrarna födda utomlands högre dödlighet än den genomsnittliga 

med undantag för kvinnor och män födda 2000–2004 och kvinnor födda 

1990–1994 och 1995–1999. Resultatet för båda könen sammantaget 

redovisas i tabell T5 i tabellbilagan. 

Dödligheten för gruppen med en utrikes född förälder avvek inte lika 

tydligt från den genomsnittliga risken att avlida. Bland kvinnor hade 

gruppen högre dödlighet än den genomsnittliga bland födda 1975–1979, 

1985–1989, 1990–1994, 1995–1999. Dödligheten var lägre för kvinnor 
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med en utrikes född förälder bland de som föddes 1970–1974, 2005–

2009, 2010–2014 och 2015–2018.  

För män med en utrikes född förälder var dödligheten högre än den 

genomsnittliga bland födda 1975–1979, 1985–1989 och 1990–1994 och 

lägre bland födda 2005–2009 och 2010–2014. 

Diagram 63 
Standardiserad relativ dödlighet (SRD) bland kvinnor i olika födelseårsgrupper efter för-
äldrarnas födelseland jämfört med genomsnittlig dödlighet för olika födelseårsgrupper 
Standardized relative mortality (SRD) among women in different birth cohorts, by parents’ 
country of birth compared with average mortality for different birth cohorts 

 

* Estimatet är signifikant större eller mindre än 1, p<0,05. Siffrorna för staplarna redovisas i tabell T5 i 
tabellbilagan. 
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Diagram 64 
Standardiserad relativ dödlighet (SRD) bland män i olika födelseårsgrupper efter för-
äldrarnas födelseland jämfört med genomsnittlig dödlighet för olika födelseårsgrupper 
Standardized relative mortality (SRD) among men in different birth cohorts, by parents’ 
country of birth compared with average mortality for different birth cohorts 

* Estimatet är signifikant större eller mindre än 1, p<0,05. Siffrorna för staplarna redovisas i tabell T5 i 
tabellbilagan. 

Föräldrarnas födelselandsgrupp 

Födda på 1970-talet 
Personer med båda föräldrarna födda i Norden och utanför Europa hade 

högre dödlighet än genomsnittet bland födda 1970–1974, se diagram 

65. De med båda föräldrarna födda i Norden hade förhöjd dödlighet 

också bland födda 1975–1979. I denna födelseårsgrupp var dödligheten 

högre än den genomsnittliga även för de med en förälder född i Norden.  

Lägre dödlighet än den genomsnittliga hade de med båda föräldrarna 

födda i Sverige, både bland kvinnor och män och bland födda 1970–

1974 och 1975–1979. Bland de som föddes första halvan av 1970-talet 

hade de med en förälder född i Europa lägre dödlighet än den genom-

snittliga och bland födda 1975–1979 hade de med båda föräldrarna 

födda utanför Europa lägre dödlighet än den genomsnittliga. Det gäller 

även bland kvinnor och båda könen sammantaget för de med båda för-

äldrarna födda i Europa. 
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Diagram 65  
Standardiserad relativ dödlighet (SRD) för födda 1970–1974 och 1975–1979 efter kön 
och föräldrarnas födelselandsgrupp jämfört med genomsnittlig dödlighet för olika 
födelseårsgrupper 
Standardized relative mortality (SRD) for birth cohorts 1970–1974 and 1975–1979, by 
sex and parents’ country of birth group compared with average mortality for different 
birth cohorts 

1970–1974 

 
1975–1979 

 

* Estimatet är signifikant större eller mindre än 1, p<0,05. Siffrorna i staplarna redovisas i tabell T6 i 
tabellbilagan. 

Födda på 1980-talet 
Bland födda på 1980-talet var dödligheten högre än den genomsnittliga 

om båda föräldrarna var födda i Norden, se diagram 66. Lägre dödlighet 

än den genomsnittliga hade de med båda föräldrarna födda i Sverige 

eller utanför Europa. Bland män födda 1980–1984 och 1985–1989 var 

dödligheten lägre för de som hade båda eller en förälder född i Europa.  
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Diagram 66 
Standardiserad relativ dödlighet (SRD) för födda 1980–1984 och 1985–1989 efter kön 
och föräldrarnas födelselandsgrupp jämfört med genomsnittlig dödlighet för olika 
födelseårsgrupper 
Standardized relative mortality (SRD) for birth cohorts 1980–1984 and 1985–1989, by 
sex, and parents’ country of birth group compared with average mortality for different 
birth cohorts 

1980–1984 

 
1985–1989 

 

* Estimatet är signifikant större eller mindre än 1, p<0,05. Siffrorna i staplarna redovisas i tabell T6 i 
tabellbilagan. 

Födda på 1990-talet 
Dödligheten bland födda 1990–1994 var högre än den genomsnittliga 

för de som hade en eller båda föräldrarna födda i Norden (diagram 67). 

Dödligheten var lägre än den genomsnittliga där båda föräldrarna var 

födda i Sverige och där en eller båda föräldrarna var födda utanför 

Europa. Bland män med en förälder född i Europa var dödligheten också 

lägre än för män i medeltal. 

Bland de som var födda 1995–1999 hade kvinnor och män med två för-

äldrar födda utanför Europa högre dödlighet än den genomsnittliga. 
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Dödligheten var lägre än den genomsnittliga för de med båda föräld-

rarna födda i Sverige och en eller båda föräldrarna födda i Europa utom 

Norden. Män med en förälder född utanför Europa hade också lägre 

dödlighet än män födda 1995–1999 i medeltal. 

Diagram 67 
Standardiserad relativ dödlighet (SRD) för födda 1990–1994 och 1995–1999 efter kön 
och föräldrarnas födelselandsgrupp jämfört med genomsnittlig dödlighet för olika 
födelseårsgrupper 
Standardized relative mortality (SRD) for birth cohorts 1990–1994 and 1995–1999, by 
sex and parents’ country of birth group compared with average mortality for different 
birth cohorts 

1990–1994 

 
1995–1999 

 

* Estimatet är signifikant större eller mindre än 1, p<0,05. Siffrorna i staplarna redovisas i tabell T6 i 
tabellbilagan. 

Födda på 2000-talet 
Bland de som var födda på 2000-talet är dödsfallen färre. Det gör att 

färre avvikelser är signifikanta jämfört med äldre födelseårsgrupper. 

Bland flickor födda 2000–2004 hade de med båda föräldrarna födda i 

Norden högre dödlighet än flickor i medeltal, och pojkar med båda för-
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äldrarna födda utanför Europa hade högre dödlighet än den genom-

snittliga för pojkar födda 2000–2004, se diagram 68. Bland flickor födda 

2000–2004 var dödligheten lägre än den genomsnittliga för de med 

båda föräldrarna födda i Sverige, en förälder född i Norden och en för-

älder född i Europa. Pojkar hade lägre dödlighet än pojkar i medeltal om 

båda föräldrarna var födda i Europa utanför Norden. 

Diagram 68  
Standardiserad relativ dödlighet (SRD) för födda 2000–2004 och 2005–2009 efter kön 
och föräldrarnas födelselandsgrupp jämfört med genomsnittlig dödlighet för olika 
födelseårsgrupper 
Standardized relative mortality (SRD) for birth cohorts 2000–2004 and 2005–2009, by 
sex and parents’ country of birth group compared with average mortality for different 
birth cohorts 

2000–2004 

 
2005–2009 

 

* Estimatet är signifikant större eller mindre än 1, p<0,05. Siffrorna i staplarna redovisas i tabell T6 i 
tabellbilagan. Uppgiften för flickor födda 2005–2009 med båda föräldrarna födda i Norden redovisas 
inte i diagrammet då antalet avlidna var mindre 6. 

Det fanns ett tydligt resultat bland de födda 2005–2009, en högre död-

lighet för de med båda föräldrarna födda utanför Europa. Pojkar med en 

förälder född i Norden hade också lägre dödlighet än pojkar i medeltal. 
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Födda på 2010-talet 
Både bland födda 2010–2014 och födda 2015–2018 var dödligheten 

högre än den genomsnittliga för de vars båda föräldrar var födda i Nor-

den, se diagram 69. För båda könen sammantaget och i båda grupperna 

som föddes på 2010-talet var dödligheten också högre för de med båda 

föräldrarna födda utanför Europa.  

Bland de födda 2010–2014 hade de med båda föräldrarna födda i Sverige 

och de med en förälder född i Norden, Europa och utanför Europa lägre 

dödlighet än de genomsnittliga. De tre grupperna med båda föräldrarna 

födda utomlands hade istället högre dödlighet. Det gällde för båda 

könen sammantaget. Det var liknande avvikelser, om än inte signifi-

kanta, för flickor och pojkar. 

Den yngsta födelseårsgruppen, de födda 2015–2018, har minst dödsfall 

och även mest osäkra resultat när det gäller skillnader mellan grupper. 

Resultaten liknar de för födelseårsgruppen 2010–2014 men med få sig-

nifikanta avvikelser.  
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Diagram 69  
Standardiserad relativ dödlighet (SRD) för födda 2010–2014 och 2015–2018 efter kön 
och föräldrarnas födelselandsgrupp jämfört med genomsnittlig dödlighet för olika 
födelseårsgrupper 
Standardized relative mortality (SRD) for birth cohorts 2010–2014 and 2015–2018, by 
sex and parents’ country of birth group compared with average mortality for different 
birth cohorts 

2010–2014 

 
2015–2018 

 

Estimatet är signifikant större eller mindre än 1, p<0,05. Siffrorna i staplarna redovisas i tabell T6 i 
tabellbilagan. Bland födda 2015–2018 redovisas inte uppgifterna för flickor, pojkar och båda könen 
totalt för de med båda föräldrarna födda i Norden och inte heller uppgiften för flickor med en förälder 
född i Norden då det var mindre än 6 avlidna i dessa grupper. 
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Avslutande diskussion 

Antalet utrikes födda i Sverige har ökat betydligt sedan 1970, vilket 

också gäller antalet födda barn som de utrikes födda fått i Sverige. I en 

tidigare rapport beskrevs skillnader i olika demografiska beteenden 

beroende på föräldrarnas födelseland, bland annat inrikes flyttning, 

utvandring, barnafödande och dödlighet (SCB, 2010). I den här rappor-

ten är syftet att analysera skillnader som finns mellan de som har båda 

föräldrarna födda i Sverige och de med en eller båda föräldrarna födda 

utomlands. Finns så pass stora skillnader att det har en betydelse för 

den framtida befolkningsutvecklingen? Om det finns stora skillnader, i 

vilken utsträckning förändras dessa? Den senare frågan analyseras uti-

från vissa demografiska beteenden för olika födelsekullar, mestadels 

med femåriga födelseårsgrupper. Hushållsstatistiken finns bara för de 

senaste åren, så där har inga förändringar mellan födelsekullar kunnat 

beskrivas. De kan ses som en nulägesbeskrivning.  

Skillnader efter föräldrarnas födelseland 

Förändrad sammansättning  
Bland de som föddes under 1970-talet hade en majoritet av gruppen 

med föräldrar födda utomlands föräldrar födda i Norden, främst 

Finland. En mycket liten andel hade föräldrar med ett födelseland 

utanför Europa. Fram till födelsekullen födda 2018 har antalet med 

föräldrar födda i Norden minskat och de med föräldrar födda utanför 

Europa har ökat betydligt. Även de med föräldrar födda i Europa utom 

Norden har ökat i antal. Dessa förändringar har troligen påverkat skill-

nader mellan grupper med olika födelseland hos föräldrarna för några 

av de demografiska beteenden som har tagits med i rapporten. 

Under uppväxten 
Under de senaste åren har barn med utrikes födda föräldrar i medeltal 

flyttat fler gånger under barndomstiden, 0–17 år, än de med båda för-

äldrarna födda i Sverige. Det är skillnader som också finns i tidigare 

födelsekullar men antalet flyttningar har i genomsnitt ökat mellan 

födelsekullar födda 1970–1974 och 1990–1994 för alla grupper med 

olika födelseland hos föräldrarna. Flyttbenägenheten för barn i olika 

åldrar visades vara relativt lika för de med föräldrar födda i Sverige och 

utomlands, mest flyttbenägna är barnen vid ett års ålder.  

Många flyttningar bland barn sker inom en kommun, och kommer inte 

att påverka befolkningsutvecklingen i olika kommuner. Det finns vissa 

skillnader i flyttmönster mellan de med föräldrar födda i Sverige och de 

med utrikes födda föräldrar beroende på i viken typ av kommun man 

bor. Bland de som från början bodde i en storstad, inklusive förorts-

kommuner, var det en större andel som flyttat till en annan kommun 

bland barn med båda föräldrarna födda i Sverige än bland de med båda 
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föräldrarna födda utomlands. I mindre städer, inklusive landsbygds-

kommuner, är skillnaden den omvända. Där är det de med båda föräld-

rarna födda utomlands som är mest benägna att flytta till en annan 

kommun. I större städer med kringliggande kommuner finns inga skill-

nader i flyttbenägenhet som beror på föräldrarnas födelseland. Benä-

genheten att flytta till en annan kommun har ökat för senare födda 

födelsekullar, men mönstret efter föräldrarnas födelseland finns kvar.  

Det finns ett tydligt mönster när det gäller utvandring före 18 års ålder. 

Barn med båda föräldrarna födda utomlands utvandrar i högst utsträck-

ning, de med en utrikes född förälder i mindre utsträckning, och de med 

båda föräldrarna födda i Sverige i minst utsträckning. Så har det sett ut 

för alla födelsekullar 1970–2004, men skillnaderna mellan grupperna 

var betydligt större bland födda på 1970-talet än för de födda från och 

med slutet av 1980-talet.  

När det gäller återinvandring, andelen som återvänder till Sverige efter 

en tid utomlands, är mönstret det omvända jämfört med utvandring. Av 

de barn som utvandrat i åldern 0–9 år har det i alla födelsekullar 1970–

1974 till 1990–1994 varit högst andel som återvänt inom tio år om båda 

föräldrarna är födda i Sverige, drygt sex av tio. Andelen har varit något 

lägre för de med en utrikes född förälder, ungefär hälften, och lägst för 

de med båda föräldrarna födda utomlands, mindre än var tredje. Det är 

alltså mer än dubbelt så vanligt att de med föräldrar födda i Sverige som 

utvandrar återvänder än att de med båda föräldrarna födda utomlands 

gör det. 

Inrikes flyttningar bland unga vuxna 
Det finns vissa skillnader i hur man flyttar inom Sverige beroende på 

föräldrarnas födelseland. Unga vuxna, 18–29 år, med två föräldrar födda 

i Sverige gör i genomsnitt flest inrikes flyttningar. Det kan möjligen 

bero på att de oftare än de med två utrikes födda föräldrar flyttar till en 

stad med möjlighet till högre utbildning. Antalet flyttningar i denna 

grupp ökade bland födda på 1970-talet men har minskat bland födda 

under 1980-talet. En av orsakerna bakom detta är att den första flytten 

sker i äldre åldrar och att färre flyttar tre gånger eller mer jämfört med 

tidigare födelseårgångar.  

De med två utrikes födda föräldrar flyttar i lägst utsträckning. Denna 

grupp gör sin första flytt i äldre åldrar och flyttar i mindre utsträckning 

en första gång. Män flyttar i lägre utsträckning än kvinnor, oavsett 

föräldrarnas födelseland.  

Utvandring och återinvandring  
Unga vuxna med två utrikes födda föräldrar är mest benägna att ut-

vandra och de med båda föräldrarna födda i Sverige minst benägna att 

utvandra. Vissa förändringar har skett mellan födelseårsgrupper. Ut-

vandringen ökade för födda på 1970-talet för att sedan ha blivit lägre för 

respektive födelseår och skillnaderna har minskat. 
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Av de unga vuxna som utvandrat återvänder de med två föräldrar födda 

i Sverige i störst utsträckning, omkring sex av tio har återvänt inom fem 

år. De med två utrikes födda föräldrar återvänder i lägst utsträckning. 

Jämförs olika födelseår återvände en något högre andel i denna grupp 

bland födda i början på 1980-talet jämfört med födda i början av 1970-

talet. Det kan till viss del bero på att många födda 1970–1974 med två 

utrikes födda föräldrar hade föräldrar födda i Finland, och de har inte 

varit så benägna att sedan återvända till Sverige.  

En annan förändring som kunde ses mellan födelseåren är att skillnader 

i återinvandring mellan grupper med olika födelseland hos föräldrarna 

var mindre för födda på 1980-talet jämfört med födda på 1970-talet.  

Hushåll 
Hushållsstatiken finns bara för de allra senaste åren, vilket gör att vi 

bara har kunnat göra en nulägesbeskrivning för hushållstyper. I rappor-

ten redovisas bland annat i vilken utsträckning individer bor ensamma, 

med partner eller andra, med barn eller inte, hur vanligt det är med 

separationer och vilken bakgrund partnern har bland de som är 

sammanboende.  

Det finns vissa skillnader när det gäller boende i olika hushållstyper. 

Andelen av födda 1985–1989 som bor utan partner och barn vid 27–29 

års ålder är högst för de med båda föräldrarna födda utomlands, lägre 

för de med en utrikes född förälder och lägst för de med båda föräld-

rarna födda i Sverige. Däremot är andelen som bor ensamma lägre bland 

både kvinnor och män som har båda sina föräldrar födda utomlands 

jämfört med de som har minst en förälder född i Sverige. Bland annat 

bor de med båda föräldrarna födda utomlands i högre utsträckning 

tillsammans med föräldrarna. Det kan bero på att de med båda föräld-

rarna födda utomlands i högre utsträckning bor i storstäder med 

förortskommuner där det kan vara svårare att ordna eget boende än i 

andra typer av kommuner.  

Separationer är vanligast bland både kvinnor och män med båda sina 

föräldrar födda utomlands och ovanligast bland de med båda föräld-

rarna födda i Sverige. Separationerna mäts genom att räkna de som 

mellan två årsskiften inte längre bor med samma partner som året 

innan under åren 2016–2018. Separationer är vanligare i yngre åldrar, 

men både för de födda 1970–1974 och 1985–1989 finns skillnader i 

separationer efter föräldrarnas födelseland.  

Av de kvinnor och män som är sammanboende med en partner har de 

med båda sina föräldrar födda utomlands en högre andel en partner som 

är född utomlands jämfört med de som har minst en förälder född i 

Sverige. Andelen med en partner som har båda sina föräldrar födda i 

Sverige är högst bland kvinnor och män med båda föräldrarna födda i 

Sverige. Sådana skillnader efter partnerns bakgrund var större bland de 

födda i slutet av 1980-talet jämfört med början av 1970-talet. 
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Barnafödande 
I födelsekullar födda på 1970-talet var det vanligare att de med två 

utrikes födda föräldrar i genomsnitt fick barn vid en något yngre ålder 

än de med minst en förälder född i Sverige. Men i högre åldrar kommer 

de med två föräldrar ikapp och en högre andel av dem fick minst ett 

barn. Barnafödandet förändras något mellan födelsekullarna. Andelen 

som exempelvis fått minst ett och minst två barn vid 28 och 33 års ålder 

har minskat, en minskning som varit störst bland de med två utrikes 

födda föräldrar. Vissa skillnader mellan grupper med olika födelseland 

hos föräldrarna har ökat något, bland annat när det gäller andelen barn-

lösa som vid 43 års ålder varit högst för de med två utrikes födda föräld-

rar. Av de med utrikes födda föräldrar har de med båda föräldrarna 

födda utanför Europa oftare fått minst tre barn än de med båda föräld-

rarna födda i Sverige. 

En anledning till att de med två utrikes födda föräldrar oftare förblir 

barnlösa jämfört med de som har föräldrar födda i Sverige kan vara att 

de i högre grad är utan partner, något som kunde ses i kapitlet Boende i 

olika hushållstyper. 

Dödlighet 
Dödligheten i denna rapport beskrivs för unga åldrar där dödsfall är 

ovanliga. Det finns trots allt vissa skillnader beroende på föräldrarnas 

födelseland. I de flesta födelsekullar från 1970–1974 till 2015–2018 

hade de med båda sina föräldrar födda i Sverige lägre och de med båda 

föräldrarna födda utomlands högre dödlighet än den genomsnittliga för 

kvinnor och män. Med tanke på att sammansättningen av gruppen med 

utrikes födda föräldrar har ändrats, från en stor andel med föräldrar 

födda i Norden mot en allt högre andel med föräldrar födda utanför 

Europa, är det möjligen lite överraskande att den förhöjda dödligheten 

bland de med utrikes födda föräldrar kvarstår över födelsekullarna. 

De med en utrikes född förälder hade en dödlighet mer i nivå med den 

genomsnittliga. Dessa skillnader var ungefär samma för kvinnor och 

män och verkar finnas i de flesta åldrar. I vissa åldrar, bland annat 

födelseåret, var dödligheten dock något lägre i gruppen med en utrikes 

född förälder än bland de med båda föräldrarna födda i Sverige. 

Framskrivning av befolkningen 
I rapporten redovisas ett flertal demografiska beteenden med fokus på 

skillnader efter föräldrarnas födelseland. Den grova indelningen domi-

nerar. Den mer detaljerade indelningen efter föräldrarnas födelselands-

grupp har inte använts för alla demografiska beteenden. En viktig fråga 

är i vilken utsträckning föräldrarnas födelseland ska vara en gruppering 

som ska användas för olika antaganden i befolkningsframskrivningen, 

både för hela landet och för regionala framskrivningar. För att inarbeta 

en sådan gruppering behövs mer utvecklingsarbete. Bland annat så 

kommer hushållsstatistiken att vara viktig för att vissa antaganden ska 

vara möjliga. Där finns ännu bara kortare tidsserier, så en användning 
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av föräldrarnas födelseland i befolkningsframskrivningen ska ses i ett 

längre perspektiv.  

Utifrån resultaten i den här rapporten kan vi göra en grov bedömning av 

hur mycket eller lite ett antagande om olikheter efter föräldrarnas 

födelseland kan inverka på framskrivningen av befolkningen. Det sam-

manfattas i tabell 6, med en uppskattning av relativt stor, medel eller 

liten inverkan. Graden av påverkan blir högre om andelen i befolk-

ningen med utrikes födda föräldrar ökar, och mindre om andelen 

minskar. 

Tabell 6 
En uppskattning av vilken inverkan ett antagande efter föräldrarnas födelseland kan ha 
på befolkningsframskrivningen 
An estimate of the impact that an assumption by parents’ country of birth can have on 
the population projection  

 Inverkan på befolkningsframskrivning 

Antagande Stor Medel Liten 

Barnafödande  X  

Utvandring X   

Återinvandring X   

Dödlighet   X 

Inrikes flyttning  X  
 

En nödvändig förändring för att kunna göra ett antagande efter föräld-

rarnas födelseland är bland annat en framskrivning av andelen kvinnor 

födda i Sverige som får barn med en partner född utomlands och ande-

len utrikes födda kvinnor som får barn med en partner född i Sverige. 

Skillnader i barnafödande efter föräldrarnas födelseland är medelstora. 

De är betydligt mindre än de skillnader som finns för olika grupper av 

utrikes födda. De födelsekullar som helt kunde följas upp visar en viss 

ökad skillnad mellan grupper när det gäller barnlöshet, som verkar ha 

ökat något mer för senare födelsekullar bland de med utrikes födda 

föräldrar än bland andra. Men samtidigt finns vissa grupper med utrikes 

födda föräldrar som oftare får många barn, vilket totalt sett gör att 

skillnaderna inte blir så stora. 

För utvandring och återinvandring har det varit förhållandevis stora 

skillnader beroende på föräldrarnas födelseland. Men skillnaderna är 

mindre än mellan olika grupper av utrikes födda. Nya antaganden skulle 

därmed kunna öka precisionen i befolkningsframskrivningen, särskilt 

om andelen med utrikes födda föräldrar fortsätter att öka. Men även om 

det finns tydliga skillnader efter föräldrarnas födelseland är de mindre 

än de skillnader som finns för utrikes födda grupper jämfört med hela 

gruppen födda i Sverige, och skillnaderna var större för äldre jämfört 

med yngre födelsekullar. Redan idag görs en uppskattning av andelen 

Sverigefödda med utrikes födda föräldrar i arbetet med att bedöma 

Sverigeföddas utvandring. 



 

101 SCB – Migration, barnafödande och dödlighet. — Födda 1970–2018 efter föräldrarnas födelseland 
 

För dödlighet visades vissa skillnader efter föräldrarnas födelseland, 

men för de åldrar och födelseår som är med i den här rapporten är 

antalet döda så pass litet att det oavsett antagande har mycket liten 

inverkan på den framtida befolkningen. För dödlighet är det viktigt att 

analysera skillnader i äldre åldrar, där många döda i större utsträckning 

inverkar på den framtida befolkningsutvecklingen. I framtiden, med en 

ökande andel som har utrikes födda föräldrar också bland äldre, blir det 

alltmer aktuellt att också ta hänsyn till skillnader i dödlighet efter 

föräldrarnas födelseland.  

I regionala befolkningsframskrivningar är inrikes flyttningar en viktig 

komponent där skillnader efter föräldrarnas födelseland verkar ha en 

viss betydelse. Men skillnaderna varierade beroende på kommungrupp, 

så det kan vara en ytterligare aspekt som behöver läggas till för att 

utveckla antaganden om inrikes flyttningar.  

Mer fördjupade analyser behöver utföras för att kunna avgöra om ett 

antagande som tar hänsyn till föräldrarnas födelseland ökar precisionen 

i befolkningsframskrivningar.  
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Kort om statistiken 

Statistikens ändamål och innehåll 
Syftet med statistiken är att beskriva vissa demografiska och sociala 

skillnader i Sverige. Det är statistik inom området demografiska ana-

lyser. Det huvudsakliga användningsområdet med demografiska analy-

ser är att analysera och beskriva utvecklingen när det gäller fruktsam-

het, dödlighet och migration, att ge underlag för de antaganden som 

ligger till grund för de årliga befolkningsframskrivningarna (se Befolk-

ningsframskrivningar, www.scb.se/BE0401) samt att analysera och 

beskriva parbildning och separationer.  

Demografisk analys har en bred grupp av externa användare, där re-

geringen, statliga myndigheter, kommuner och landsting är huvud-

användarna. Statistiken används främst i deras utrednings- och pla-

neringsarbete. Rapporterna används också av media, studerande och 

allmänhet för att få ökad kunskap om demografiska utvecklingstrender i 

samhället. 

Det datamaterial som används i denna rapport har hämtats från flera av 

SCB:s totalräknade register. Populationen som studeras, det vill säga 

personer som var folkbokförda i Sverige den 31 december olika år 1970 

till 2018, har hämtats från Registret över totalbefolkningen.  

Definitioner och förklaringar 

Dödstal 
Dödstal beräknas enligt, 

t

t

t

R

D
m   

där xD är antalet döda personer och xR är risktiden under en period. I 

rapporten redovisas dödstal för kvinnor och män i olika åldersgrupper 

efter födelseårsgrupp och föräldrarnas födelseland. De anges i promille, 

antal per 1 000. 

Födelseår 
En individ som är född under ett kalenderår. I rapporten är det födda 

1970 till och med 2018. I rapporten används begreppen födelseårsgrupp, 

födelsekullar eller kohorter för när fler födelseår grupperas i 

redovisningen, t.ex. födda 1970–1974. 

Föräldrarnas födelseland 
Från uppgiften om föräldrarnas födelseland i RTB används uppgifter om 

mammans och pappans födelseland i följande tre grupper: 

http://www.scb.se/be0401
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 Båda föräldrarna födda i Sverige. Individer vars båda föräldrar 

har ”Sverige” som sitt födelseland. 

 En förälder utrikes född. Individer som har en av sina föräldrar 

född utomlands och en förälder född i Sverige. 

 Båda föräldrarna utrikes födda. Individer som har båda sina 

föräldrar födda utomlands. 

 

Om uppgift saknas för den ena föräldern används mammans 

födelseland. 

Föräldrarnas födelselandsgrupp 
Från uppgiften om föräldrarnas födelseland i RTB används födelseland i 

följande sju grupper: 

 Båda föräldrarna födda i Sverige. Individer vars båda föräldrar 

har ”Sverige” som sitt födelseland. 

 En förälder född i Norden och en förälder född i Sverige. 

Individer som har en av sina föräldrar född i ett land i Norden 

utom Sverige och en förälder född i Sverige. 

 En förälder född i Europa och en förälder född i Sverige. 

Individer som har en av sina föräldrar född i ett land i Europa 

utom Norden och en förälder född i Sverige. 

 En förälder född utanför Europa och en förälder född i Sverige. 

Individer som har en av sina föräldrar född i ett land utanför 

Europa och en förälder född i Sverige. 

 Båda föräldrarna födda i Norden. Individer som har båda sina 

föräldrar födda i ett land i Norden. 

 Båda föräldrarna födda i Europa. Individer som har båda sina 

föräldrar födda i ett land i Europa utom Norden. 

 Båda föräldrarna födda utanför Europa. Individer som har båda 

sina föräldrar födda i ett land utanför Europa. 

 

Norden: Danmark, Finland, Island och Norge. 

Europa utom Norden: Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien-

Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danzig, Estland, Frankrike, Gibraltar, 

Grekland, Irland, Italien, Kosovo, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, 

Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Moldavien, Monaco, 

Montenegro, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, San 

Marino, Schweiz, Serbien, Serbien och Montenegro, Slovakien, 

Slovenien, Sovjetunionen, Spanien, Storbritannien och Nordirland, 

Tjeckien, Tjeckoslovakien, Turkiet, Tyska Dem Rep (DDR), Tyskland, 

Ukraina, Ungern, Vatikanstaten, Vitryssland och Österrike. 

Utom Europa: Alla övriga länder inklusive statslös och okänt 

födelseland. 

För vissa individer med båda föräldrarna födda utomlands har mamman 

och pappan ett födelseland som inte är i samma grupp av länder. I dessa 

fall används mammans födelselandsgrupp. 
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Hushållstyp 
Med partner: I hushållet finns en make/maka, en person de har gemen-

samma barn med eller en person med motsatt kön och mindre än 15 års 

åldersskillnad. Det kan bo andra personer i samma hushåll. 

Ensam: Ingen annan bor i hushållet 

Ensamstående förälder: I hushållet finns minst ett barn och ingen 

partner. 

Med andra: I hushållet finns flera personer men ingen partner, inga 

barn och inga föräldrar 

Med förälder: Personen bor med minst en förälder och det finns ingen 

egen partner eller egna barn i hushållet. 

Inrikes flyttningar 
En inrikes flytt innebär ett byte av fastighet fram till år 2001. Därefter 

ingår även eventuella byten inom en fastighet.  

I uppföljningen av inrikes flyttningar ingår de individer som är folk-

bokförda i Sverige under den period de följs åt. De personer som någon 

gång utvandrat eller avlidit igång därmed inte.  

Invandring 
För att räknas som invandrare ska individen först ha utvandrat, 

avregistrerats och sedan återvänt till Sverige med intentionen att 

stanna i landet i 12 månader eller mer. 

Kommungrupper 
Kommuner klassificeras enligt den senaste indelningen som gjorts av 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Utifrån kommunens största 

tätort, närhet till större tätort och pendlingsmönster används tre större 

kommungrupper i rapporten10. 

 Storstäder och storstadsnära kommuner:  

– Storstäder – kommuner med minst 200 000 invånare varav 

minst 200 000 invånare i den största tätorten;  

– Pendlingskommun nära större stad – kommuner där minst 40 

procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i en storstad 

eller storstadsnära kommun. 

 Större städer och kommuner nära en större stad:  

– Större stad – kommuner med minst 50 000 invånare varav 

minst 40 000 i den största tätorten 

                                                             

 

10 Sveriges Kommuner och Regioner, 

https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner/kommungruppsindelning.2

051.html, hämtat 2020-03-04. 
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– Pendlingskommun nära större stad – kommuner där minst 40 

procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i en större stad 

– Lågpendlingskommun nära större stad – kommuner där 

mindre än 40 procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i 

en större stad. 

 Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner:  

– Mindre stad/tätort – kommuner med 15 000–39 999 invånare i 

den största tätorten 

– Pendlingskommun nära mindre stad/tätort – kommuner där 

minst 30 procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i en 

annan mindre ort och/eller där minst 30 procent av den syssel-

satta dagbefolkningen bor i en annan kommun 

– Landsbygdskommun – kommuner med mindre än 15 000 

invånare i den största tätorten, lågt pendlingsmönster (mindre 

än 30 procent) 

– Landsbygdskommun med besöksnäring – 

landsbygdskommuner med minst två kriterier för besöksnäring, 

det vill säga antal gästnätter, omsättning inom 

detaljhandel/hotell/restaurang i förhållande till invånarantalet. 

Storstäder och storstadsnära kommuner: Ale, Alingsås, Bollebygd, Bot-

kyrka, Burlöv, Danderyd, Ekerö, Göteborg, Haninge, Huddinge, Håbo, 

Härryda, Järfälla, Kungsbacka, Kungälv, Kävlinge, Lerum, Lidingö, Lilla 

Edet, Lomma, Malmö, Mölndal, Nacka, Nynäshamn, Partille, Salem, Sig-

tuna, Skurup, Sollentuna, Solna, Staffanstorp, Stenungssund, Stock-

holm, Sundbyberg, Svedala, Trelleborg, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, 

Upplands-Bro, Vallentuna, Vaxholm, Vellinge, Värmdö, Öckerö, 

Österåker. 

Större städer och kommuner nära större stad: Alvesta, Aneby, Asker-

sund, Berg, Bjurholm, Bjuv, Boden, Borlänge, Borås, Bräcke, Enköping, 

Eskilstuna, Eslöv, Finspång, Flen, Forshaga, Färgelanda, Gagnef, 

Gnesta, Grums, Grästorp, Gävle, Habo, Hallsberg, Hallstahammar, 

Halmstad, Hammarö, Heby, Helsingborg, Herrljunga, Hofors, Hylte, 

Höganäs, Hörby, Höör, Jönköping, Karlstad, Kil, Kinda, Klippan, 

Knivsta, Kristinehamn, Krokom, Kumla, Köping, Laholm, Landskrona, 

Laxå, Lekeberg, Lessebo, Lindesberg, Linköping, Luleå, Lund, Lysekil, 

Mark, Mjölby, Motala, Mullsjö, Munkfors, Nora, Nordmaling, Norrkö-

ping, Nykvarn, Nässjö, Ockelbo, Perstorp, Robertsfors, Sala, Sandviken, 

Sjöbo, Strängnäs, Sundsvall, Surahammar, Svalöv, Svenljunga, Säffle, 

Säter, Söderköping, Södertälje, Tierp, Timrå, Tingsryd, Tranemo, 

Tranås, Trollhättan, Trosa, Uddevalla, Ulricehamn, Umeå, Uppsala, 

Uppvidinge, Vaggeryd, Valdemarsvik, Vindeln, Vänersborg, Vännäs, 

Västerås, Växjö, Åstorp, Åtvidaberg, Älvkarleby, Älvsbyn, Ängelholm, 

Örebro, Örkelljunga, Östersund, Östhammar.  

Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner: Arboga, Arjeplog, 

Arvidsjaur, Arvika, Avesta, Bengtsfors, Bollnäs, Borgholm, Boxholm, 

Bromölla, Båstad, Dals-Ed, Degerfors, Dorotea, Eda, Eksjö, Emmaboda, 

Essunga, Fagersta, Falkenberg, Falköping, Falun, Filipstad, Gullspång, 

Gislaved, Gnosjö, Gotland, Gällivare, Götene, Hagfors, Haparanda, 
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Hedemora, Hjo, Hudiksvall, Hultsfred, Hällefors, Härjedalen, Härnö-

sand, Hässleholm, Högsby, Jokkmokk, Kalix, Kalmar, Karlsborg, Karls-

hamn, Karlskoga, Karlskrona, Katrineholm, Kiruna, Kramfors, Kristian-

stad, Kungsör, Leksand, Lidköping, Ljungby, Ljusdal, Ljusnarsberg, Lud-

vika, Lycksele, Malung-Sälen, Malå, Mariestad, Markaryd, Mellerud, 

Mora, Munkedal, Mönsterås, Mörbylånga, Norberg, Nordanstig, Norr-

tälje, Norsjö, Nybro, Nyköping, Olofström, Orsa, Orust, Osby, Oskars-

hamn, Ovanåker, Oxelösund, Pajala, Piteå, Ragunda, Ronneby, Rättvik, 

Simrishamn, Skara, Skellefteå, Skinnskatteberg, Skövde, Smedjebacken, 

Sollefteå, Sorsele, Sotenäs, Storfors, Storuman, Strömstad, Strömsund, 

Sunne, Sävsjö, Söderhamn, Sölvesborg, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, 

Tomelilla, Torsby, Torsås, Töreboda, Vadstena, Vansbro, Vara, Varberg, 

Vetlanda, Vilhelmina, Vimmerby, Vingåker, Vårgårda, Värnamo, 

Västervik, Ydre, Ystad, Åmål, Ånge, Åre, Årjäng, Åsele, Älmhult, Älv-

dalen, Ödeshög, Örnsköldsvik, Östra Göinge, Överkalix, Övertorneå.  

Utvandring 
Som utvandrare räknas man då man har för avsikt att bosätta sig i ett 

annat land i 12 månader eller mer och meddelar Skatteverket detta. 

Dessa personer avregistreras från folkbokföringen och räknas i denna 

rapport som utvandrade.  

Ålder 
I rapporten används huvudsakligen ålder vid årets slut. 

Information om statistikens framställning 

Barnafödande 
De ålderspecifika fruktsamhetstalen beräknas som summan av födda 

barn i en viss ålder dividerat med medelfolkmängden i samma ålder. 

Medelfolkmängden är genomsnitt av folkmängden i den åldern i början 

och i slutet av året. Som exempel beräknas det ålderspecifika 

fruktsamhetstalet för 25-åriga kvinnor födda 1980 med båda föräldrar 

födda i Sverige på följande sätt: 

År 2005 föddes 2 500 barn av kvinnor med denna bakgrund som i slutet 

av 2005 var 25 år. 

Medelfolkmängden för 25-åriga kvinnor i denna grupp beräknas som 

antal 24-åringa kvinnor födda 1980 vid 31/12/2004 plus antal 25-åringa 

kvinnor födda 1980 vid 31/12/2005 delat med två 

(37500+37400)/2=37450. 

Fruktsamhetstalen för 25-åringa kvinnor födda 1980 blir genom detta 

sätt att beräkna 2500/37450=0,067 eller 67 barn per 1000 kvinnor. 

Med andra ord definieras fruktsamhetstalen (F) för kvinnor födda år k i 

ålder a som: 
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𝐹𝑘,𝑎 =
𝐵𝑡=𝑘+𝑎

𝑘

(𝑃𝑡=𝑘+𝑎−1
𝑘 + 𝑃𝑡=𝑘+𝑎

𝑘 ) ÷ 2
 

𝐵𝑡
𝑘 är antal födda år t av mammor födda år k 

𝑃𝑡
𝑘 är antal kvinnor födda år k den 31/12 år t 

a är ålder vid årets slut 

De ålderspecifika fruktsamhetstalen för 25-åriga kvinnor födda 1980–84 

beräknas på liknande sätt. Först summeras antalet barn födda av dessa 

kvinnor under respektive år de var 25 år (ålder vid årets slut). Sedan 

summeras medelfolkmängden för dessa kvinnor under det år de var 25 

år (ålder vid årets slut). Till sist divideras antalet födda barn med 

summerad medelfolkmängden. 

Det finns andra sätt att beräkna ålderspecifika fruktsamhetstalen för 

kohorter. Exempelvis kvinnors respektive mäns ålder vid barnets 

födelse kan används istället för ålder vid årets slut (Jasilioniene et al. 

2012). I denna studie används ålder vid årets slut för att beräkna 

fruktsamhetstalet på samma sätt s som  när antagandena till 

befolkningsframskrivningen skapas.  

Hushåll 
Uppgifterna om hushåll kommer från hushållsregister olika år. I 

avsnitten med boende i olika hushållstyper är det uppgifter för åren 

2012-2018 som används.  

Separationer 
I avsnittet om par och separationer är det personer som bor tillsammans 

2015–2017 och inte bor tillsammans ett år senare. 

Inrikes omflyttning 
I kapitlet om inrikes flyttningar har populationen som följts upp 

begränsats till de som är folkbokförda i Sverige under alla de år de 

studeras. Barn som ingår i uppföljningen är således folkbokförda under 

åldrarna 0 till 17 år och unga vuxna mellan 18 och 29 års ålder.  

Genomsnittligt antal flyttar per individ i slutet av referensperioden 

(completed migration rate, CMR):  

𝐶𝑀𝑅 = 𝑀/𝑃  

Andel av en födelseårgång som har flyttat exakt i gånger (completed 

migration distribution, CMD): 

𝐶𝑀𝐷0,𝑖 =
𝑃𝑖

𝑃
 

Andel av en kohort som har flyttat i gånger och som flyttade minst en 

gång till (migration progression ratio, MPR): 
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𝑀𝑃𝑅(𝑖,𝑖+1) =
𝑀𝑖+1

𝑀𝑖

 

Standardiserad åldersspecifika migrationstal. Andel av en födelseårgång 

som flyttade vid ålder x (normalized age-specifik migration rate, 

NASMR). Standardiseras över samtliga åldersspecifika migrationstal för 

att få en fördelning över ålder: 

𝑁𝐴𝑆𝑀𝑅𝑥 = (
𝑀𝑥

𝑃𝑥

) / (∑ 𝑀𝑥/𝑃𝑥

𝑋

𝑥=1
) 

Medelålder där individer i en födelseårgång flyttar för i:te gången (mean 

migration age, MMR): 

𝑀𝑀𝐴(𝑖,𝑖+1) = ∑ 𝑋𝑛,𝑖

𝑁

𝑛=1

/𝑀𝑖 

Där x syftar på ålder, i på ordningen av varje flytt och n hänvisar till en 

individ. M motsvarar antalet flyttar, P representerar antalet individer 

och X syftar på ålder vid flyttningen. 

För mer information om de statistiska mått som används i avsnittet om 

inrikes flyttningar, se Bernard (2017) 

Utvandringstal 
Utvandringstalen, e, beräknas efter kön, ettåriga åldersklasser (0–17 år 

eller 18–29 år). 

𝑒𝑥
𝑡 =

𝑈𝑥
𝑡

(𝐵𝑥−1
𝑡−1 + 𝐵𝑥

𝑡)/2
 , 

U= antal utvandrade år t i åldern x vid årets slut,  

B= folkmängd vid årsskiftet t-1 och t i ålder x-1 och x.  

Uppföljning av dödlighet 
I kapitlet om dödlighet följs de olika födelseårgångarna upp till och med 

den 31 december 2018. Personer som utvandrat under perioden och som 

inte återinvandrat har exkluderats. Det var ungefär 200 000 personer 

som inte togs med i analysen av detta skäl eftersom dödsfall inte kan 

mätas för personer som flyttat till ett annat land. Uppföljningen av 

dödlighet baseras på 5,006 miljoner personer och totalt drygt 64 000 

dödsfall.  

En redovisning sker av dödstal för olika födelseårgångar i olika 

åldersgrupper de genomlever under uppföljningen, från 0 år (alla 

födelseår) till och med 48 år för den äldsta födelseårgången (födda 

1970). Dödstalen i en viss ålder har minskat under perioden och det 

påverkar jämförelser mellan födelseår vid en viss ålder. Syftet med 

dödlighetsuppföljningen är att jämföra grupper efter föräldrarnas 
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födelseland. Förändringar av dödstalen över tid är av mer marginell 

betydelse i denna rapport. 

Beräkning av personår 
Under uppföljningsperioden för de olika födelseårgångarna genomlever 

personerna olika antal kalenderår innan de avlider eller lever kvar till 

den 31 december 2018. Hela kalenderår som genomlevs betyder ett 

personår. Det kan också ses som tid under risk. För personer som avled 

ett visst år antas att personen levt halva det året. Födelseåret är dock ett 

undantag. För födelseåret har spädbarnen i genomsnitt bara levt ett 

halvt år, och avlidna under detta år har antagits ha levt 0,25 år. 

Personerna som följs upp genomlevde totalt 118,3 miljoner år, varav 

kvinnor 57,4 miljoner år och män 60,9 miljoner år. 

Analysmetod för dödlighet 
I dödlighetsuppföljningen för olika födelseår 1970–2018 analyseras 

skillnader mellan grupper med olika födelseland hos föräldrarna separat 

för kvinnor och män i olika födelseårsgrupper och sammantaget för alla 

de åldrar som personerna levt under perioden. Det görs med 

regressionsanalys. Här valdes en variant där alla grupper jämförs med 

ett medeltal för alla kvinnor respektive män som ingår i analysen. 

Resultaten blir då jämförbara med måttet standardiserade dödstal, så 

kallade SMR-tal, som användes i en tidigare rapport om födda i Sverige 

med olika födelseland hos föräldrarna (SCB, 2010).  

Analyserna genomfördes i SAS med proceduren CATMOD. Metoden 

förutsätter att det finns en utfallsvariabel som bara har två värden. Här 

är det avliden eller inte. I SAS redovisas resultaten som ett logaritmerat 

odds att avlida jämfört med det geometriska medeloddset att avlida i 

relation till risktiden. I redovisningen i rapporten har dessa odds 

räknats om, med exponentiell transformation, till relativa avvikelser. De 

blir då lättare att förstå. Medelrisken att avlida blir då 1. Om en grupp 

har högre risk att avlida än medelrisken är den relativa avvikelsen större 

än 1 och om den är lägre än medelrisken är avvikelsen mindre än 1. I 

rapporten benämns dessa estimat som antingen standardiserad relativ 

dödlighet (SRD) eller som riskindex.  

Signifikanstest används för att avgöra om det finns en skillnad i sanno-

likheten att avlida jämfört med medelrisken att avlidna. Signifikanta 

resultat framgår i de diagram och tabeller som redovisar resultat från 

regressionsanalyserna. Antalet dödsfall och personår (den tid som per-

sonerna genomlevt under uppföljningen) i olika grupper som ingår i de 

olika analyserna framgår av tabell T4 i tabellbilagan. 

Information om statistikens kvalitet 
Statistiken är främst skattningar baserade på uppgifter från SCB:s 

totalräknade individregister. Det kan finnas olika typer av fel i de 

register som används vilket kan göra skattningarna osäkra. Det gäller 
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ramtäckning, bortfall och mätosäkerhet. I registren är folkbokförings-

uppgiften mest osäker, och därmed skattningen av medelfolkmängden i 

de redovisade grupperna. Uppgiften om dödsfall är mest säker, även om 

tidpunkten för dödsfall inte alltid är exakt vad gäller månad och år.  

Att folkbokföringsuppgifterna används utbrett i samhället ökar sanno-

likheten för att fel i uppgifterna hittas och rättas. Vissa myndigheter har 

enligt förordning skyldighet att återrapportera fel i folkbokföringen. För 

RTB har kontrollundersökningar gjorts där man jämfört uppgifterna i 

RTB med Skatteverkets folkbokföringsdatabas. Analyserna visar att 

innehållet i folkbokföringen och RTB överensstämmer i mycket hög 

grad och att tillförlitligheten är god i RTB. 

För mer information om mätning och mätfel för RTB och andra register 

som används i rapporten, se respektive kvalitetsdeklaration:  

Registret över totalbefolkningen: www.scb.se/BE0101.  

Registerbaserad hushållsstatistik: www.scb.se/BE0101. 

 

 

http://www.scb.se/be0101
http://www.scb.se/be0101
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Tabellbilaga 

Tabell T1 
Fördelning av boende efter hushållstyp för kvinnor och män i olika åldrar och födelseårsgrupper. Födda i Sverige med olika bakgrund 
och kön. Procent 
Distribution of housing by household type for women and men of different ages and birth cohorts. Born in Sweden with different 
backgrounds and sex. Percent  

Födelseår 
och ålder 

Föräldrars 
födelseland Kvinnor Män 

 Med 
partner Ensam 

Ensam. 
förälder 

Med 
andra 

Med 
föräldrar 

Totalt 
antal 

Med 
partner Ensam 

Ensam. 
förälder 

Med 
andra 

Med 
föräldrar 

Totalt 
antal 

1970–74, 42–44 år             

 Båda födda i 
Sverige 75,5 9,1 13,3 1,5 0,7 213 300 72,8 17,6 4,4 3,0 2,2 224 500 

 En utrikes 
född 70,2 10,7 16,2 1,9 1,0 21 800 67,7 20,6 4,8 4,1 2,8 23 000 

 Båda utrikes 
födda 67,4 10,8 17,7 2,3 1,9 11 500 64,5 20,5 4,7 5,5 4,8 12 300 

1975–79, 37–39 år             

 Båda födda i 
Sverige 77,7 9,4 10,1 1,8 1,0 185 900 72,3 18,4 2,8 3,4 3,1 195 900 

 En utrikes 
född 71,6 11,2 13,0 2,3 1,8 20 200 66,8 20,7 3,1 4,8 4,6 21 100 

 Båda utrikes 
födda 67,6 10,7 15,4 2,9 3,4 11 000 61,8 20,2 3,4 6,8 7,8 11 700 

1980–84, 32–34 år             

 Båda födda i 
Sverige 73,7 13,3 7,3 3,3 2,4 178 100 65,4 22,5 1,5 5,2 5,5 188 300 

 En utrikes 
född 67,9 14,2 9,6 4,7 3,6 21 400 58,4 24,6 1,7 7,1 8,3 22 200 

 Båda utrikes 
födda 62,9 12,9 10,9 5,3 8,0 11 900 53,9 21,7 1,5 8,8 14,1 12 700 

1985–89, 27–29 år             

 Båda födda i 
Sverige 60,9 20,4 4,8 7,1 6,7 204 100 48,3 29,4 0,6 8,7 13,0 215 700 

 En utrikes 
född 54,4 20,8 6,3 8,5 10,0 25 100 42,5 29,3 0,6 10,5 17,1 26 300 

 Båda utrikes 
födda 47,7 16,6 7,3 9,1 19,3 15 500 35,0 22,4 0,5 12,4 29,7 16 300 
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Tabell T2 
Medelfolkmängd i olika födelseårsgrupper efter ålder, kön och föräldrarnas födelseland 
Mean population in different birth cohorts by age, sex and parents’ country of birth 

Födelseårsgrupp 
Ålder Kön 

 Föräldrarnas födelseland 

 
Båda 

födda i 
Sverige 

En 
utrikes 

född 
En född i 

Norden 
En född i 

Europa 

En född 
utanför 
Europa 

Båda 
utrikes 

födda 

Båda 
födda i 
Norden 

Båda 
födda i 
Europa 

Båda 
födda 

utanför 
Europa 

1970–1974            

28 år 
Kvinnor  217 478 22 591 12 360 8 489 1 742 12 118 7 344 4 454 320 

Män  230 632 24 093 13 063 9 169 1 861 13 065 7 825 4 889 351 

33 år 
Kvinnor  215 225 22 188 12 244 8 280 1 664 11 797 7 230 4 258 309 

Män  228 266 23 694 12 910 8 979 1 805 12 817 7 698 4 778 341 

38 år 
Kvinnor  214 182 21 974 12 166 8 165 1 643 11 590 7 144 4 152 294 

Män  226 501 23 381 12 785 8 841 1 755 12 513 7 545 4 643 325 

43 år 
Kvinnor  213 486 21 893 12 119 8 146 1 628 11 572 7 106 4 177 289 

Män  225 039 23 116 12 657 8 741 1 718 12 349 7 425 4 608 316 

1975–1979            

28 år 
Kvinnor  188 873 20 833 10 813 7 604 2 416 11 479 5 536 4 806 1 137 

Män  200 637 22 015 11 424 7 990 2 601 12 285 5 770 5 313 1 202 

33 år 
Kvinnor  186 762 20 377 10 649 7 402 2 326 11 128 5 439 4 598 1 091 

Män  197 775 21 498 11 213 7 795 2 490 11 933 5 610 5 166 1 157 

38 år 
Kvinnor  186 018 20 273 10 624 7 356 2 293 11 036 5 385 4 582 1 069 

Män  196 380 21 243 11 114 7 690 2 439 11 803 5 528 5 135 1 140 

43 år 
Kvinnor  39 889 4 210 2 227 1 584 399 2 096 1 181 796 119 

Män  42 059 4 314 2 354 1 547 413 2 212 1 140 948 124 

1980–1984            

28 år 
Kvinnor  179 767 21 751 11 020 7 230 3 501 12 147 4 672 4 980 2 495 

Män  191 050 22 715 11 579 7 414 3 722 12 979 5 006 5 289 2 684 

33 år 
Kvinnor  178 343 21 396 10 904 7 087 3 405 11 907 4 595 4 879 2 433 

Män  188 841 22 333 11 426 7 288 3 619 12 762 4 882 5 227 2 653 

38 år 
Kvinnor  36 619 4 375 2 255 1 552 568 2 391 1 065 975 351 

Män  38 597 4 455 2 309 1 496 650 2 577 1 073 1 078 426 

1985–1989            

28 år 
Kvinnor  204 343 15 542 3 720 5 570 6 252 25 148 12 526 7 266 5 356 

Män  216 307 16 460 3 952 6 007 6 501 26 481 13 041 7 712 5 728 

33 år 
Kvinnor  37 518 2 613 786 995 832 4 494 2 281 1 366 847 

Män  39 843 2 834 832 1 169 833 4 768 2 437 1 441 890 

1990            

28 år 
Kvinnor  47 168 6 008 2 767 1 692 1 549 4 123 731 1 386 2 006 

Män  49 695 6 379 3 014 1 779 1 586 4 350 763 1 406 2 181 
Antalet för födda 1975–1979 gäller endast födda 1975 vid 43 års ålder, födda 1980–1984 gäller endast födda 1980 vid 38 års ålder och födda 1985–
1989 gäller endast födda 1985 vid 33 års ålder. 
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Tabell T3 
Antal döda och dödstal (döda per 1 000) för kvinnor och män efter åldersgrupp, 
födelseårsgrupp och föräldrarnas födelseland 
Number of deaths and death rate (deaths per 1 000) for women and men by age group, 
birth cohort and parents’ country of birth 

 Kvinnor Män 

 Båda  
födda i 
Sverige 

En  
utrikes  

född 

Båda  
utrikes 
födda 

Båda  
födda i 
Sverige 

En 
utrikes  

född 

Båda  
utrikes  
födda 

Födelseårs-
grupp 
Ålder 

An- 
tal 

döda 

Döda  
per 

1000 

An- 
tal 

döda 

Döda  
per 

1000 

An-
tal 

döda 

Döda  
per 

1000 

An-
tal 

döda 

Döda  
per 

1000 

An-
tal 

döda 

Döda  
per 

1000 

An-
tal 

döda 

Döda  
per 

1000 

1970–1974             

0 1856 8,41 145 6,44 202 16,34 2728 11,57 204 8,45 243 18,02 

1−4 464 0,53 53 0,59 52 1,07 556 0,60 54 0,56 63 1,19 

5−9 197 0,18 20 0,18 20 0,33 355 0,31 42 0,35 24 0,36 

10–14 153 0,14 10 0,09 13 0,22 235 0,20 26 0,22 22 0,33 

15–19 283 0,26 29 0,26 22 0,36 632 0,55 83 0,70 49 0,75 

20–24 306 0,28 39 0,35 26 0,43 772 0,67 106 0,89 71 1,09 

25–29 252 0,23 29 0,26 32 0,53 688 0,60 110 0,93 81 1,25 

30–34 374 0,34 51 0,46 23 0,38 707 0,62 90 0,77 72 1,12 

35–39 498 0,46 59 0,53 37 0,62 867 0,76 117 1,00 93 1,45 

40–44 674 0,62 85 0,77 50 0,84 1168 1,03 155 1,33 108 1,70 

45–48 381 0,88 38 0,86 41 1,64 555 1,22 76 1,64 56 2,13 

1975–1979             

0 1244 6,53 117 5,63 136 11,68 1747 8,61 135 6,14 181 14,37 

1−4 353 0,47 47 0,57 35 0,76 435 0,54 42 0,48 48 0,97 

5−9 108 0,11 13 0,13 19 0,33 190 0,19 22 0,20 32 0,52 

10–14 128 0,14 16 0,16 11 0,19 167 0,17 26 0,24 12 0,19 

15–19 188 0,20 37 0,36 14 0,24 377 0,38 54 0,50 25 0,41 

20–24 217 0,23 39 0,38 25 0,44 641 0,64 97 0,90 83 1,35 

25–29 232 0,25 36 0,35 22 0,39 627 0,63 110 1,02 78 1,28 

30–34 291 0,31 49 0,48 33 0,58 693 0,70 94 0,88 59 0,97 

35–39 391 0,42 46 0,45 29 0,51 765 0,77 124 1,16 78 1,29 

40–43 223 0,58 36 0,88 18 0,82 389 0,96 57 1,34 36 1,55 

1980–1984             

0 1007 5,54 111 5,11 110 8,91 1343 6,93 137 5,99 121 9,07 

1−4 322 0,45 35 0,41 54 1,11 350 0,46 45 0,50 50 0,95 

5−9 113 0,13 17 0,16 10 0,16 159 0,17 24 0,21 15 0,23 

10–14 103 0,11 14 0,13 10 0,16 121 0,13 28 0,25 17 0,26 

15–19 201 0,22 24 0,22 24 0,40 330 0,34 45 0,40 31 0,47 

20–24 283 0,31 35 0,33 10 0,16 695 0,73 98 0,87 73 1,12 

25–29 245 0,27 31 0,29 25 0,41 715 0,75 98 0,87 77 1,18 

30–34 336 0,37 42 0,39 29 0,48 756 0,80 110 0,98 85 1,32 

35–38 157 0,43 27 0,63 13 0,54 320 0,84 57 1,28 36 1,39 
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Tabell T3 (forts.) 
 Kvinnor Män 

 Båda  
födda i 
Sverige 

En  
utrikes  

född 

Båda  
utrikes 
födda 

Båda  
födda i 
Sverige 

En 
utrikes  

född 

Båda  
utrikes  
födda 

Födelseårs-
grupp 
Ålder 

An- 
tal 

döda 

Döda  
per 

1000 

An- 
tal 

döda 

Döda  
per 

1000 

An-
tal 

döda 

Döda  
per 

1000 

An-
tal 

döda 

Döda  
per 

1000 

An-
tal 

döda 

Döda  
per 

1000 

An-
tal 

döda 

Döda  
per 

1000 

1985–1989             

0 982 4,75 80 3,16 122 7,71 1332 6,05 128 4,77 124 7,35 

1−4 353 0,43 50 0,50 44 0,70 451 0,52 63 0,59 44 0,66 

5−9 100 0,10 18 0,14 15 0,19 166 0,15 18 0,14 20 0,24 

10–14 107 0,10 11 0,09 16 0,20 146 0,13 22 0,17 15 0,18 

15–19 207 0,20 40 0,32 20 0,26 407 0,37 56 0,42 35 0,42 

20–24 245 0,24 43 0,34 27 0,35 767 0,71 122 0,92 55 0,66 

25–29 287 0,28 54 0,43 33 0,42 864 0,80 120 0,91 81 0,98 

30–33 148 0,38 15 0,32 15 0,53 286 0,69 55 1,10 40 1,31 

1990–1994             

0 948 4,17 111 3,71 136 5,59 1254 5,21 160 5,06 160 6,13 

1−4 262 0,29 34 0,29 48 0,50 348 0,36 67 0,53 63 0,61 

5−9 100 0,09 19 0,13 20 0,17 139 0,12 13 0,08 24 0,19 

10–14 112 0,10 12 0,08 9 0,07 144 0,12 32 0,20 13 0,10 

15–19 220 0,19 33 0,22 31 0,26 368 0,31 56 0,36 45 0,35 

20–24 263 0,23 45 0,30 33 0,27 706 0,59 117 0,75 90 0,70 

25–28 125 0,27 26 0,43 11 0,25 369 0,75 62 0,97 48 1,01 

1995–1999             

0 476 2,77 52 2,16 105 4,10 685 3,75 83 3,25 116 4,31 

1−4 172 0,25 21 0,22 46 0,45 212 0,29 36 0,35 47 0,44 

5−9 82 0,10 12 0,10 17 0,13 95 0,10 15 0,12 19 0,14 

10–14 62 0,07 10 0,08 15 0,12 78 0,09 12 0,09 17 0,13 

15–19 121 0,14 27 0,23 17 0,13 235 0,26 32 0,25 38 0,28 

20–23 95 0,27 16 0,33 10 0,19 170 0,45 36 0,69 41 0,75 

2000–2004             

0 441 2,54 60 2,24 93 3,39 568 3,07 81 2,85 141 4,89 

1−4 177 0,26 23 0,22 37 0,34 198 0,27 35 0,31 50 0,44 

5−9 66 0,08 11 0,08 11 0,08 65 0,07 14 0,10 17 0,12 

10–14 67 0,08 11 0,08 7 0,05 75 0,08 14 0,10 11 0,08 

15–18 41 0,12 9 0,18 12 0,23 67 0,19 8 0,15 8 0,15 

2005–2009             

0 373 2,01 57 1,72 120 3,27 439 2,23 77 2,22 128 3,31 

1−4 155 0,21 24 0,18 35 0,24 180 0,23 28 0,20 69 0,45 

5−9 56 0,06 11 0,07 24 0,13 55 0,06 8 0,05 25 0,13 

10–13 22 0,06 4 0,06 5 0,07 22 0,06 5 0,08 3 0,04 

2010–2014             

0 339 1,82 56 1,52 139 2,78 454 2,31 65 1,68 152 2,87 

1−4 99 0,13 25 0,17 55 0,28 139 0,18 24 0,16 65 0,31 

5−8 20 0,05 3 0,04 15 0,16 26 0,07 5 0,07 14 0,14 

2015–2018             

0 260 1,82 37 1,25 134 2,48 297 1,96 61 1,93 164 2,87 

1–3 35 0,16 10 0,22 38 0,49 55 0,24 12 0,25 36 0,43 
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Tabell T4 
Antal personår (tusental) och döda för kvinnor och män efter födelseårsgrupp och 
föräldrarnas födelseland 
Number of person-years (in thousand) and deaths for women and men by birth cohort 
and parents’ country of birth 

Födelseårsgrupp Kvinnor Män 

Föräldrarnas födelseland Personår Döda Personår Döda 

1970–1974 11 703 6 514 12 415 11 208 

Båda födda i Sverige 10 109 5 438 10 712 9 263 

En utrikes född 1 033 558 1 099 1 063 

En född i Norden 572 318 601 589 

En född i Europa 384 204 415 379 

En född utanför Europa 77 36 83 95 

Båda utrikes födda 561 518 604 882 

Båda födda i Norden 347 343 368 579 

Båda födda i Europa 200 163 221 283 

Båda födda utanför Europa 14 12 15 20 

1975–1979 9 150 4 153 9 694 7 424 

Båda födda i Sverige 7 825 3 375 8 290 6 031 

En utrikes född 852 436 897 761 

En född i Norden 446 240 470 399 

En född i Europa 309 142 324 283 

En född utanför Europa 97 54 103 79 

Båda utrikes födda 473 342 507 632 

Båda födda i Norden 234 203 243 382 

Båda födda i Europa 193 107 217 213 

Båda födda utanför Europa 45 32 48 37 

1980–1984 7 797 3 388 8 279 5 936 

Båda födda i Sverige 6 569 2 767 6 978 4 789 

En utrikes född 786 336 823 642 

En född i Norden 401 179 421 328 

En född i Europa 261 107 269 205 

En född utanför Europa 124 50 133 109 

Båda utrikes födda 442 285 478 505 

Båda födda i Norden 175 127 189 270 

Båda födda i Europa 178 114 192 154 

Båda födda utanför Europa 89 44 97 81 

1985–1989 7 728 3 032 8 196 5 471 

Båda födda i Sverige 6 448 2 429 6 842 4 419 

En utrikes född 791 311 833 584 

En född i Norden 395 157 411 309 

En född i Europa 228 89 243 156 

En född utanför Europa 168 65 179 119 

Båda utrikes födda 489 292 521 414 

Båda födda i Norden 120 99 129 137 

Båda födda i Europa 174 94 188 134 

Båda födda utanför Europa 195 99 204 143 
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Tabell T4 (forts.) 
Födelseårsgrupp Kvinnor Män 

Föräldrarnas födelseland Personår Döda Personår Döda 

1990–1994 7 422 2 598 7 857 4 278 

Båda födda i Sverige 5 997 2 030 6 344 3 328 

En utrikes född 789 280 832 507 

En född i Norden 344 132 363 255 

En född i Europa 224 76 233 126 

En född utanför Europa 221 72 236 126 

Båda utrikes födda 636 288 681 443 

Båda födda i Norden 79 52 83 93 

Båda födda i Europa 223 81 234 133 

Båda födda utanför Europa 334 155 364 217 

1995–1999 4 758 1 356 5 041 1 967 

Båda födda i Sverige 3 693 1 008 3 917 1 475 

En utrikes född 518 138 548 214 

En född i Norden 176 48 187 73 

En född i Europa 157 35 167 67 

En född utanför Europa 185 55 194 74 

Båda utrikes födda 547 210 576 278 

Båda födda i Norden 30 18 32 24 

Båda födda i Europa 193 64 204 85 

Båda födda utanför Europa 324 128 340 169 

2000–2004 3 735 1 066 3 961 1 352 

Båda födda i Sverige 2 849 792 3 027 973 

En utrikes född 438 114 465 152 

En född i Norden 109 22 113 33 

En född i Europa 144 39 154 44 

En född utanför Europa 185 53 198 75 

Båda utrikes födda 448 160 469 227 

Båda födda i Norden 16 11 16 12 

Båda födda i Europa 149 41 156 65 

Båda födda utanför Europa 283 108 297 150 

2005–2009 2 913 886 3 084 1 039 

Båda födda i Sverige 2 121 606 2 252 696 

En utrikes född 377 96 395 118 

En född i Norden 65 17 70 27 

En född i Europa 126 36 133 37 

En född utanför Europa 186 43 192 54 

Båda utrikes födda 415 184 437 225 

Båda födda i Norden 11 5 11 7 

Båda födda i Europa 136 45 146 61 

Båda födda utanför Europa 268 134 280 157 
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Tabell T4 (forts.) 
Födelseårsgrupp Kvinnor Män 

Föräldrarnas födelseland Personår Döda Personår Döda 

2010–2014 1 767 751 1 865 944 

Båda födda i Sverige 1 210 458 1 278 619 

En utrikes född 239 84 250 94 

En född i Norden 31 11 32 12 

En född i Europa 82 36 86 27 

En född utanför Europa 126 37 132 55 

Båda utrikes födda 318 209 337 231 

Båda födda i Norden 6 8 7 8 

Båda födda i Europa 96 51 102 52 

Båda födda utanför Europa 216 150 228 171 

2015–2018 452 514 479 625 

Båda födda i Sverige 286 295 305 352 

En utrikes född 60 47 63 73 

En född i Norden 6 2 6 9 

En född i Europa 22 13 23 21 

En född utanför Europa 32 32 34 43 

Båda utrikes födda 106 172 111 200 

Båda födda i Norden 2 2 2 2 

Båda födda i Europa 28 30 29 46 

Båda födda utanför Europa 76 140 80 152 
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Tabell T5 
Logistiska regressionsanalyser för kvinnor och män i olika födelseårsgrupper. Standardiserad relativ dödlighet efter föräldrarnas 
födelseland jämfört med medeltal för kvinnor och män i olika födelseårsgrupper 
Logistic regression analysis for women and men in different birth cohorts. Standardized relative mortality by parents’ country of birth 
compared with the average mortality for women and men in different birth cohorts 

Kön Födelseårsgrupp 

Föräldrarnas 
födelseland 

1970–
1974 

1975–
1979 

1980–
1984 

1985–
1989 

1990–
1994 

1995–
1999 

2000–
2004 

2005–
2009 

2010–
2014 

2015–
2018 

Kvinnor           

Båda födda i Sverige 0,83* 0,78* 0,90* 0,80* 0,88* 0,91 0,92* 0,86* 0,75* 0,82* 

En utrikes född 0,96* 1,09* 1,00 1,07* 1,12* 1,15* 1,03 0,87* 0,80* 0,74* 

Båda utrikes födda 1,26* 1,18* 1,12* 1,18* 1,01 0,96 1,06 1,24* 1,67* 1,66* 

Män           

Båda födda i Sverige 0,75* 0,75* 0,79* 0,86* 0,88* 0,85* 0,95* 0,85* 0,86* 0,82* 

En utrikes född 1,00 1,06* 0,99 1,08* 1,10* 1,02 0,99 0,82* 0,74* 0,85 

Båda utrikes födda 1,33* 1,26* 1,27* 1,07* 1,04* 1,15* 1,06 1,44* 1,56* 1,43* 

Totalt           

Båda födda i Sverige 0,78* 0,76* 0,82* 0,84* 0,88* 0,87* 0,94* 0,85* 0,81* 0,82* 

En utrikes född 0,98* 1,07* 0,99 1,08* 1,10* 1,06* 1,01 0,84* 0,77* 0,80* 

Båda utrikes födda 1,31* 1,24* 1,23* 1,10* 1,03* 1,08* 1,06* 1,39* 1,61* 1,53* 
* Estimatet är signifikant större eller mindre än 1 (p<0,05). 
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Tabell T6 
Logistiska regressionsanalyser för kvinnor och män i olika födelseårsgrupper. Standardiserad relativ dödlighet efter föräldrarnas 
födelselandsgrupp jämfört med medeltal för kvinnor och män i olika födelseårsgrupper 
Logistic regression analysis for women and men in different birth cohorts. Standardized relative mortality by parents’ country of birth 
group compared with the average mortality for women and men in different birth cohorts 

Kön Födelseårsgrupp 

Föräldrarnas 
födelselandsgrupp 

1970–
1974 

1975–
1979 

1980–
1984 

1985–
1989 

1990–
1994 

1995–
1999 

2000–
2004 

2005–
2009 

2010–
2014 

2015–
2018 

Kvinnor           

Båda födda i Sverige 0,81* 0,76* 0,91* 0,75* 0,83* 0,92* 0,84* 1,09 0,59* 0,87 

En född i Norden 0,99 1,08* 1,02 1,01 1,21* 0,92 0,69* 1,45 0,58 0,18 

En född i Europa 0,91* 0,97 1,08* 1,00 0,99 0,81* 0,65* 1,34 0,57* 0,64 

En född utanför Europa 0,75* 1,27* 0,85* 0,96 0,88* 1,70* 1,32* 0,81 0,67* 1,01 

Båda födda i Norden 1,44* 1,54* 1,45* 1,77* 1,39* 1,04 2,34* 0,28 4,54* 4,11* 

Båda födda i Europa 0,89* 0,76* 1,00 0,95 0,99 0,76* 0,90 1,01 1,45* 1,23 

Båda födda utanför 
Europa 

1,42* 0,84* 0,81* 0,82* 0,83* 1,10* 0,94 2,08* 1,16 1,91* 

Män           

Båda födda i Sverige 0,68* 0,74* 0,78* 0,83* 0,82* 0,78* 0,94 0,99 0,88 0,73* 

En född i Norden 0,92* 1,09* 0,99 1,09* 1,15* 1,02 1,10 0,49* 0,37* 0,71 

En född i Europa 0,83* 1,02 0,94* 0,88* 0,95* 0,89* 0,95 1,13 0,80 0,69 

En född utanför Europa 1,18* 0,99 1,03 1,13* 0,91* 0,89* 0,92 1,02 0,83 0,79 

Båda födda i Norden 1,33* 1,62* 1,90* 1,60* 1,67* 1,67* 1,29 0,79 2,31* 2,81* 

Båda födda i Europa 1,01 0,96* 0,83* 0,77* 0,82* 0,87* 0,72* 1,12 1,14 0,94 

Båda födda utanför 
Europa 

1,20* 0,79* 0,86* 0,91* 0,91* 1,10* 1,20* 2,02* 1,78* 1,34 

Totalt           

Båda födda i Sverige 0,72* 0,75* 0,81* 0,80* 0,82* 0,82* 0,88* 1,00 0,71* 0,76* 

En född i Norden 0,94* 1,09* 0,99 1,06* 1,17* 0,97 0,89 0,89 0,47* 0,49 

En född i Europa 0,85* 1,00 0,98 0,91* 0,96* 0,85* 0,80* 1,18 0,66* 0,65 

En född utanför Europa 1,04* 1,07* 0,98 1,08* 0,90* 1,15* 1,09 1,13 0,73* 0,84 

Båda födda i Norden 1,36* 1,59* 1,77* 1,65* 1,58* 1,44* 1,76* 0,53 3,41* 3,21* 

Båda födda i Europa 0,97* 0,90* 0,87* 0,82* 0,87* 0,82* 0,79* 1,03 1,27* 1,02 

Båda födda utanför 
Europa 

1,27* 0,80* 0,84* 0,88* 0,88* 1,09* 1,06 1,97* 1,42* 1,51* 

* Estimatet är signifikant större eller mindre än 1 (p<0,05). 
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Migration, childbearing, 
and mortality among 
persons born 1970–2018 
based on parents’ country 
of birth 

Summary 
This report describes differences in migration, housing among various 

types of households, childbearing, and mortality in groups of persons 

with parents who have different countries of birth. The purpose of this 

report is to study whether differences between groups of persons with 

parents who have other countries of birth are sufficiently large that this 

must be taken into account in calculating population projections.  

Growing number of people with foreign born parents 
The proportion of newborn infants with at least one foreign born parent 

has more than doubled, from 16 percent to 38 percent, between 1970 

and 2018. At the same time, the structure of the group of persons with 

foreign born parents has changed. The number of persons with parents 

born in the Nordic countries has declined and the number of persons 

with parents born in Europe or the rest of the world has increased.  

Larger households among children with two foreign born 

parents 
Children with two Swedish born parents live most in the household type 

cohabiting couples, while children with two foreign born parents live 

the least in this household type, 84 percent compared with 58 percent. 

Among children with two foreign born parents, one in four lives in 

another type of household. This may be a household with rented rooms, 

or a multi-generational household. Children with foreign born parents 

also have more siblings on average and live in larger households than 

children with at least one Swedish born parent. 

Children with foreign born parents are more mobile  
There are certain distinctions with regard to domestic migration based 

on the parents’ country of birth. Children aged 0–17 years with two 

foreign born parents migrated more times on average than those with at 

least one Swedish born parent, across all cohorts 1970–1974 up to and 

including 1990–1994. According to a clearly defined pattern, it is most 

common for children aged 1 year to migrate. The propensity to migrate 

drops gradually up to 15 years, a pattern that has been the same for 

groups of persons regardless of their parents’ countries of birth. 
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Children’s first relocation was often within the same municipality, 

regardless of the parents’ country of birth and whether the child lived in 

a major city, a large town or a small town. Children with foreign born 

parents to the largest extent relocated with the same municipality, a 

trend that is more distinct among those born in the 2000s than among 

those born in the 1970s. 

Children with two foreign born parents were most likely to emigrate; 

this applies to all years of birth from 1970 to 2004. Children with one 

foreign born parent emigrated to a smaller extent, while children with 

two Swedish born parents were least likely to emigrate. Differences in 

emigration rates between groups of persons based on parents’ country 

of birth were greatest among those born in the early 1970s and declined 

up to and including those born in the mid-1990s. The age pattern for 

emigration among children is similar to the pattern for domestic 

migration – it is most common at the age of one. 

Among children who emigrated at the age of 0–9 years, a varying 

proportion move back to Sweden following a period of time abroad. In 

all cohorts born 1970–1974 to 1990–1994, the largest proportion, six in 

ten, moved back to Sweden within ten years if both parents were 

Swedish born. The proportion was slightly smaller among those with 

one foreign born parent, about 50 percent, and smallest among those 

with two foreign born parents, less than one in three. 

More relocations among persons with two Swedish born 

parents 
Young adults aged 18–29 years with two Swedish born parents migrate 

most domestically, on average. The number of relocations in this group 

increased among those born in the 1970s, and subsequently decreased 

among those born in the 1980s. One of the reasons for this is that the 

first relocation happened at a later age and that fewer people relocate 

three or more times compared with earlier cohorts. People with two 

foreign born parents are least likely to relocate. This group relocates for 

the first time at a later age and relocate to a smaller extent a first time. 

Men relocate to a lesser degree than women, regardless of their parents’ 

country of birth.  

High level of emigration if parents are foreign born 
Young adults with two foreign born parents are most likely to emigrate. 

There are also differences between persons born in different years, as 

emigration increased among persons born in the 1970s, and 

subsequently decreased in each following year of birth. This is due to a 

lesser propensity to emigrate at nearly all ages, although mainly among 

those aged 25–29 years.  

Among young adults who emigrated, those with two Swedish born 

parents moved back to Sweden to a larger extent: about six in ten 

moved back within five years. Persons with two foreign born parents 
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moved back to the smallest extent. In a comparison between birth years, 

among persons with two foreign born parents, those born in the early 

1980s moved back to a greater extent compared with those born in the 

early 1970s. 

Foreign born partner common if parents are foreign born 
Among persons who cohabit with a partner, a larger proportion of those 

with two foreign born parents have a foreign born partner compared 

with those with at least one Swedish born parent. The proportion of 

persons with a partner with two Swedish born parents is highest among 

women and men with two Swedish born parents. Such differences based 

on the partner’s background were greater among persons born in the 

late 1980s than in the early 1970s. The largest shifts in partners’ 

background occurred among those with two foreign born parents. 

There are certain distinctions with regard to housing in different types 

of households. The proportion of persons born in 1985–1989 who lived 

without a partner and children at the ages of 27–29 years is highest 

among those with two foreign born parents, lower among those with 

one foreign born parent and the lowest among those with two Swedish 

born parents. On the other hand, the proportion of those living alone is 

lower among both women and men with two foreign born parents 

compared with those with at least one Swedish born parent, 16 percent 

and 20 percent respectively among women and 22 percent and 29 

percent respectively among men.  

Persons with Swedish born parents tend to have two 

children 
Among cohorts born in the 1970s, it was more common for persons with 

two foreign born parents to have children at a slightly younger age than 

for those with at least one Swedish born parent. However, at later ages, 

persons with two Swedish born parents have caught up and by the age 

of 43, a higher proportion of them had at least one child. Childbearing 

has changed somewhat among the cohorts. For example, the proportion 

of persons who, aged 28 and 33, had at least two children has declined. 

This decrease is largest among persons with two foreign born parents. It 

is most common that persons with two Swedish born parents have two 

children. Persons with foreign born parents are more likely to have no 

children or more than three children compared with those with at least 

one Swedish born parent. 

Higher mortality rates among persons with two foreign born 

parents 
This report describes mortality rates for young ages, in which deaths are 

uncommon. Nevertheless, there are some variations based on parents’ 

country of birth. In most cohorts born in 1970–1974 to 2015–2018, 

persons with two Swedish born parents had lower mortality rates and 

those with two foreign born parents had higher mortality rates than the 

average among women and men. Persons with one foreign born parent 
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had a mortality rate more on par with the average. These differences 

were roughly equal for women and men and appear to exist in most 

ages. At some ages, including the birth year, however, the mortality rate 

was somewhat lower in the group with one foreign born parent than in 

the group with two Swedish born parents. 
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