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Abstract 
Kristmansson, P. 2011: Livets händelser i glesbygd och tätbygd. En livsbanestudie av ålders-
kohorten 1968–1971. Kulturgeografiska institutionen. Forskarskolan i Geografi. 96 pp. Upp-
sala. Swedish text. 

 
The aim of this thesis is twofold. First, from a life course perspective I´m going to study the 
timing of a number of life course events in sparsely populated areas and urban areas in a 
cohort of people born 1968-1971. The second part of the aim is to analyze how the timing of 
the life course events in a later stage of life affects the residential choice, with special focus 
on owning the dwelling, in the above mentioned geographical areas. 

The life course events in focus are; leaving the parental home, the first cohabitation or the 
first marriage, the first childbearing and the first separation or divorce. 

The results state that there are significant differences between sparsely populated and ur-
ban areas in the cohort, in timing for at least three out of the four life events. The difference in 
average age between sparsely populated and urban areas is biggest for leaving the parental 
home and for the first cohabitation or marriage with the rural individuals being the youngest. 
The same pattern is also visible for the first child but the difference in timing between the two 
geographical areas are less distinct for that event. For separations and divorces there are no 
clear differences in timing.  

Linear regressions show that educational level is of crucial importance for the timing of 
the life events. An increasing level of education leads to a later life event. Different economic 
variables such as income support, unemployment allowance and disposable income also have 
an influence on the timing of the events. But the significance of the effect of these variables 
on the average age is stronger in the urban areas than in the sparsely populated districts. It 
seems that in sparsely populated areas there are other variables that play an essential role 
when it comes to the timing of the events in the life course. One possible aspect, but not in-
vestigated here, could be the impact of the wider family context.  

Finally, a control for how the different timing of the life events in the two geographical 
contexts affects the residential choice at least ten years after the events has been done. It 
shows that the general pattern concerning the residential choice of the cohort is that 90 per-
cent in sparsely populated areas and 70 percent in the urban areas defined as suburbs lives in 
owned villas. It seems that, in this cohort, house owning is an overrepresented way of resi-
dence regardless the individuals geographical identity.  

The results also shows that people in the cohort, regardless if and when the four life events 
has taken place in the younger ages, to a large extent in the later life still lives in the same 
type of municipality (sparsely populated or urban). In other words, it is not possible to find 
any strong correlations between the timing of the life events and residential choice in a later 
stage of life.  
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Förord 

Under försommaren 2008 fick jag ett brev i mitt postfack på min arbetsplats 
Thoren Business School i Umeå. En lärares post brukar som regel bestå av 
reklam från olika läromedelsförlag och på sin höjd ett gratisexemplar av 
något nytt läromedel. Men denna försommardag år 2008 fann jag alltså nå-
got som stack ut från mängden. Brevet visade sig innehålla information om, 
och en inbjudan till, att ansöka till en forskarskola i geografi arrangerad av 
Kulturgeografiska institutionen på Uppsala universitet med Institutionen för 
didaktik på Uppsala universitet, Högskolan i Dalarna samt Högskolan i Gäv-
le som medverkande lärosäten. Kan jag? Vågar jag? Vad ska jag skriva om? 
Vad kan jag bidra med till floran av högakademisk kunskap? Dessa var frå-
gor som frekvent bearbetades i mitt huvud och med min omgivning under 
några dagar i månadsskiftet maj – juni för snart tre år sedan. Samtidigt be-
fann jag mig i den fas av livet som innebär ett växande hushåll. Mina två 
barn skulle under slutet av juni bli tre.  

Eftersom min arbetsgivare gav mig möjligheten, och min höggravida 
sambo likaså, skickade jag in en ansökan. Till min glädje blev jag kallad till 
intervju, en intervju som skulle hållas i Uppsala på tok för nära den beräkna-
de nedkomsten av vårt tredje barn. Därför genomfördes intervjun istället på 
telefon. Efter att, enligt min mening, på ett ytterst nervöst sätt ha hummat 
fram svaren på intervjufrågorna blev jag så antagen. Sedan dess har tiden 
gått fort, väldigt fort.  

Svaren på de frågor jag ställde mig för snart tre år sedan blev alltså; Ja, 
jag kunde! Ja, jag vågade! Ja, jag hittade ett tema att skriva om! Men på den 
fjärde frågan är jag inte lika övertygad om att det finns ett entydigt svar. På 
något sätt känns det jag kommit fram till om hur fyra livshändelser upplevs 
bland unga vuxna ganska futtigt vid en jämförelse med vad mina barn lärt 
sig under samma period. De kunskaper och färdigheter som de utvecklat i 
form av t.ex. läsa, skriva, cykla och gå kommer för dem alltid att vara vikti-
ga och tillgängliga. Det jag kommit fram till i den här boken kommer med 
tiden att blekna. 

Självklart ska jag inte förringa min egen insats, men det ligger nog i lära-
rens natur att problematisera kunskapsbegreppet, och förhoppningsvis har 
mitt arbete lett fram till ny kunskap inom det område jag fokuserat på. Dock 
återstår det många frågor att söka svar på, men dessa lämnar jag till någon 
annan att besvara. Jag är i all ödmjukhet nöjd med den lilla länk av kunskap 
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som jag i denna bok bidragit med till den oändliga kedjan av vetande som 
ideligen förlängs.  

Boken hade överhuvudtaget inte blivit till utan två fantastiska handledare; 
Lena Magnusson Turner och John Östh. Ett stort tack för ert engagemang 
och stöd! Ett stort tack också till Danielle van der Burgt, Jan Amcoff och 
Mikael Wingård för mycket värdefulla åsikter och tankar kring min text. 
Min familj som har fått stå ut utan mig under mina många resor till Uppsala 
universitet är naturligtvis viktigast av alla. Pia, Elias, Elsa och Axel, ni är 
bäst! Ni är alla mina guldfåglar.  

 
 
 

Per Kristmansson 
 
Umeå 14 mars 2011 
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1 Inledning 

Jimmy och Josefine är 25 år gamla och bor tillsammans i sin villa på Jimmys 
föräldrars gård fem kilometer utanför Vilhelmina. Tillsammans har de dottern 
Jessica, två år, och de väntar nu sitt andra barn. I hushållet ingår också en 
hund och två katter. Jimmy och Josefine träffades när de gick högstadiet och 
har varit ett par sedan dess. Huset byggde de för två år sedan och i samband 
med inflyttningen bestämde de sig också för att gifta sig eftersom de väntade 
sitt första barn. Jimmy arbetar på bilprovningen i Vilhelmina och Josefine är 
arbetslös undersköterska. 

Calle är 25 år och läser juridik på Stockholms universitet. Han är singel och 
har för tillfället ett andrahandskontrakt på en lägenhet i Vasastaden där han 
bor på veckorna. Lägenheten ägs av en studiekamrat som har flyttat ihop med 
sin flickvän. Ferierna tillbringar Calle oftast i Järfälla hos sin mamma eller 
pappa som är skilda. Där har han ett extrajobb på en bensinstation som ger 
honom en inkomst av vilken han investerar det mesta i sin aktieportfölj. 

Ovan ges två exempel på avtryck ur en svensk vardag. Dessa uppmålade 
bilder är fiktiva och personerna finns inte i levande livet. Men de kan sägas 
representera en bild vi har av att vara ung i storstad respektive glesbygd. 
Frågan man kan ställa sig är hur väl denna bild stämmer överens med verk-
ligheten. Är det så att realiteten i stor utsträckning ser ut på detta sätt? Denna 
licentiatuppsats ska kasta ljus på de människor som befinner sig i det man 
skulle kunna kalla äldre ungdom eller yngre vuxenfas och deras liv. I själva 
verket är det inte så mycket människan, som de händelser som hon upplever 
och hur detta påverkar det framtida boendet, som här är av intresse. Genom 
att tidpunkten för fyra livshändelser i en ålderskohort studeras i två geogra-
fiskt avgränsade områden skapas två jämförbara geografiska mönster. Den 
aktuella ålderskohorten befinner sig geografiskt, precis som de fiktiva ung-
domarna ovan, i det som i litteratur, film och kanske våra medvetanden ofta 
beskrivs och uppfattas som ytterligheter.  

1.1 Utgångspunkter 
Detta avsnitt syftar till att ge en bakgrund till det jag ämnar undersöka, det 
vill säga vid vilken tidpunkt ett antal livshändelser sker bland unga vuxna i 
glesbygd respektive tätbygd, vad som påverkar tidpunkten samt hur tidpunk-
ten påverkar det framtida boendet. De unga vuxna som här står i fokus är på 
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väg ut i vuxenlivet. Med flytten från föräldrarna och bildandet av ett första 
egna hushåll börjar deras liv som självständiga unga att formas. Under livets 
gång kommer de att göra, eller kommer att tvingas göra, val av olika slag 
och vid olika tidpunkt i livet. Att flytta hemifrån, flytta samman och kanske 
gifta sig, skaffa barn och separera eller skilja sig är alla livshändelser som på 
ett mer eller mindre omvälvande sätt påverkar livet. I denna licentiatuppsats 
ska ovan nämnda livshändelser studeras utifrån ett livsbaneperspektiv.    

1.1.1 Livsbaneperspektivet och bostadsmarknaden 
Enligt livsbaneperspektivet1 har det stor betydelse hur livets händelser timas 
och sorteras. Vissa människor upplever händelser tidigt och vissa sent eller 
inte alls. Det kan ur olika aspekter vara av avgörande betydelse om en indi-
vid exempelvis tidigt flyttar hemifrån och tar sig in på bostadsmarknaden 
(Feijten 2005). De val som görs av människor, och som leder till att livsba-
nan formas, styrs av ett flertal samverkande faktorer som till exempel i vilket 
historiskt eller socialt sammanhang man befinner sig. Självklart är även de 
individuella förutsättningar en människa besitter också av vikt för hur livs-
banan ska komma att se ut och hur denna påverkar till exempel omflyttning 
och bostadsval (Sandlie 2008). 

Det går att koppla samtliga dessa fyra händelser till bostadsmarknaden. 
Vid flytten från föräldrarna behövs utan tvekan en ledig bostad. Även vid 
sammanflyttning med en partner kan behovet av en ny bostad uppstå. När ett 
par eventuellt skaffar barn är det inte otänkbart att ett behov av en större 
bostad uppstår. Den sista av de fyra livshändelserna, separationen, innebär 
per definition att åtminstone en ledig bostad krävs. Ett självklart faktum är 
då att det måste finnas vakanser på den lokala bostadsmarknaden. Vakanser 
skapas genom regional omflyttning, upplösning av hushåll genom till exem-
pel dödsfall och via nybyggnation. Enligt forskningen på området sker den 
största omsättningen på bostadsmarknaden genom nybyggnationer. Hur va-
kansen än uppstår kan man studera den rörlighet som den ger upphov till i 
form av vakanskedjor. En vakanskedja fungerar i princip så här:  
 

1. En villa tillkommer via nybyggnation. I den flyttar en barnfamilj in, 
som lämnar en relativt stor lägenhet efter sig.  

2. I den flyttar ett par med ett nyfött barn in i, och lämnar en mindre 
lägenhet efter sig.  

3. Till den flyttar till exempel en ensamstående ungdom från sitt för-
äldrahem. 

I och med att den ensamstående ungdomen i steg tre flyttar in i lägenheten 
bryts vakanskedjan genom att han eller hon inte lämnar någon tom bostad 
                                                 
1 En mer ingående presentation av livsbaneperspektivet kommer i kapitel 2. 
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efter sig (Magnusson Turner 2009). I denna uppsats ska förvisso inte va-
kanskedjor studeras men de kan ändå säga en del om dynamiken på den 
svenska bostadsmarknaden och har därför betydelse för såväl flytt- som bo-
endemönster. Av betydelse i detta sammanhang är också bostadsmarknadens 
utseende som skiljer sig åt mellan de två geografiska kontexterna, glesbygds- 
och storstadsområden, som här står i fokus.  

Det finns en ansenlig mängd forskning om de fyra livshändelser som här 
ska studeras. Mycket av den forskningen fokuserar på timing, det vill säga 
när händelsen sker, och vilka faktorer som påverkar tidpunkten. Jag har dock 
inte kunnat finna någon svensk kohortstudie med ett utpräglat livsbanepers-
pektiv som jämför hur glesbygdens och storstadens invånare upplever livs-
händelser. 

1.1.2 Händelserna 
Det första steget ut i vuxenvärlden, på väg mot ett bildande av ett eget hus-
håll, är flytten från föräldrahemmet. När denna sker är inte självklart och 
enligt tidigare forskning finns det såväl signifikanta regionala skillnader i 
ålder (Lundström 2006; SCB 2008) som signifikanta skillnader i ålder mel-
lan könen (Nilsson och Strandh 1999; Aassve et al. 2002; Bergenstråhle 
2007; SCB 2008; Dribe och Stanfors 2009).  

Självklart är också den lokala bostadsmarknaden av betydelse vid flytten 
från föräldrahemmet (Magnusson 1994; Fransson 1997; Mulder och Wagner 
1998). Ungdomar som lever i kommuner med en god tillgång på, till exem-
pel hyreslägenheter, kan ha möjlighet att flytta från sitt föräldrahem tidigare 
än ungdomar som bor i områden med bostadsbrist.  

Den andra av de fyra händelser som ska studeras är det första samboendet 
eller giftermålet. Samboförhållandet som levnadsform är i Sverige såväl 
vanligt (Popenoe 2009) som socialt accepterat (Moors och Bernhardt 2009). 
Trots detta har många av de par som lever i samboförhållanden ambitionen 
att gifta sig men mönstret att skjuta upp detta beslut till allt senare delar av 
livsbanan blir tydligare (Bernhardt 2004). Utbildningsnivå har en betydelse 
för beslutet att gifta sig. Sambopar som har en hög utbildning övergår med 
större sannolikhet till äktenskap än sambopar som är lågutbildade (Bernhardt 
2004). Detta faktum kan bidra till regionala skillnader gällande såväl gifter-
målens tidpunkt i livsbanan som deras eventuella uteblivande då det finns 
forskning som pekar på skillnader i utbildningsnivå mellan glesbygderna och 
storstadsområdena. Den högutbildade andelen av befolkningen bosätter sig i 
större utsträckning i storstadsområden än i glesbygden (Hammarström 
2004).  

I en studie gjord av Niedomysl et al. (2010) framgår att under åren 1990-
2004 har det skett en ökning av antalet ”giftermålsmigranter” till Sverige 
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med 37 procent2. I detta mönster är den geografiska kontexten av betydelse 
då det är i de tre största städerna samt i glesbygdskommunerna i landet som 
sannolikheten är störst för att man ska träffa en partner från ett annat land 
(Östh et al. 2009). Detta motiverar att i studien ta hänsyn till det etniska ur-
sprunget bland kohortens ungdomar.  

Den tredje händelsen som står i fokus är det första barnets födelse, men 
precis som livsbaneperspektivet säger är det ju överhuvudtaget inte säkert att 
ett par alls skaffar barn. De par som blir föräldrar tycks bli det allt senare i 
livsbanan. Det är främst utbildning och arbetsmarknaden som anses vara 
förklaringar till detta (Andersson et al. 2009; Dribe och Stanfors 2009). Ett 
faktum som motiverar min studie av regionala skillnader i tidpunkt för det 
första barnets födelse är att kvinnor i storstadsområden tycks ta längre tid på 
sig med såväl yrkes- som familjekarriär jämfört med kvinnor i glesbygd 
(Dribe och Stanfors 2009). Det är inte bara tidpunkten för barnafödandet 
som varierar med de geografiska kontexterna utan också fertiliteten. Tidigare 
forskning antyder ett mönster som säger att ju mindre bostadsort desto högre 
fertilitet (Kulu et al. 2009; Kulu et al. 2007).  

Det är inte enbart bostadsortens storlek som är av betydelse i samman-
hanget, utan också bostadens. Kulu och Vikat (2007) har konstaterat att ferti-
liteten är högre bland par som bor i enfamiljshus än bland par som bor i fler-
familjshus. Det finns också andra samband mellan bostaden och fertiliteten, 
till exempel det att anskaffandet av en första ägd bostad ofta sker i anslut-
ning till det första barnets födelse (Enström Öst 2010).  

Den sista av de fyra livsbanehändelser som här ska studeras är separatio-
nen eller skilsmässan. I denna uppsats behandlas skilsmässor och separatio-
ner i samboförhållanden som likvärdiga, det är själva uppbrottet som står i 
fokus. Den rådande tendensen när det gäller skilsmässor och separationer är 
att de tycks öka över tid. Vanligast är separationer i samboförhållanden. 
Skillnader i skilsmässo- och separationsbeteende mellan glest befolkade 
områden och storstadsområden tycks inte vara ett särskilt välutforskat områ-
de. Det som åtminstone går att konstatera med ledning av tidigare forskning 
är mönstret att i urbana områden är risken större för separation eller skils-
mässa än i rurala områden (Lyngstad 2006; Boyle et al. 2008). 

Separerade eller skilda lever ett liv som innebär fler flyttningar än för 
sammanboende eller gifta. Det beror på att en strävan sker efter samma bo-
endekvalitet som innan uppbrottet. Denna prefererade boendekvalitet tycks 
dock inte uppnås förrän ett nytt förhållande inleds (Feijten och Mulder 2004; 
Feijten och van Ham 2007). Tidigare internationell forskning visar att det 
också finns ett samband mellan tidpunkten för livshändelser och det framtida 
boendet (Mulder 2003; Feijten och Mulder 2004). Det vill säga att det kan ha 

                                                 
2 De absoluta talen är dock relativt små, 2 519 år 1990 och 3 449 år 2004 (Niedomysl et al. 
2010) 
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en betydelse för den framtida boendekarriären om livsbanans händelser ex-
empelvis är förskjutna i tid.   

De händelser som sker i livsbanan kan oftast också förklaras och förstås 
med hjälp av ekonomiska variabler som exempelvis inkomst. När det gäller 
till exempel barnafödande finns det en stor risk att ett par skjuter upp ett 
sådant beslut om de ekonomiska förutsättningarna för tillfället inte är de rätta 
(Vikat et al. 2007).  

Sammanfattningsvis kan sägas om de fyra livshändelser som här står i fo-
kus att de tycks förskjutas till senare delar av livsbanan. Det finns också 
konstaterade skillnader mellan män och kvinnor i exempelvis tidpunkt för 
vissa av händelserna. En annan viktig faktor i sammanhanget är individers 
utbildningsnivå, vilken påverkar tidpunkten för händelserna. Även bostaden 
kan påverka livshändelser, framförallt barnafödandet, men än tydligare 
framgår det av litteraturen att bostaden påverkas av dessa livshändelser. Of-
tast innebär dessa livshändelser att en ny bostad behövs. Vidare finns vissa 
belägg för att etnicitet kan ha betydelse för giftermål men jag har inte funnit 
någon relevant litteratur som tar hänsyn till individer med utländsk bakgrund 
vid studiet av flytten från föräldrahemmet, barnafödande eller skilsmässor 
och separationer.  

1.1.3 Det urban-rurala 
Det faktum att människor i stor utsträckning väljer att lämna livet i glesbyg-
den till förmån för ett urbant liv i urbana områden är en gammal företeelse. 
När industrialismens vågor under mitten av 1800-talet sköljde över landet 
hade det en stor betydelse för städernas framväxt. Utvecklingen mot ett ur-
bant samhälle startade då och fler och fler övergav de agrara näringarna till 
förmån för de industriella. Den rumsliga arenan för produktion och konsum-
tion förflyttades mer och mer från de rurala bygderna till de urbana där nya 
kulturella mönster utvecklades. Det skapades en urban livsstil där männi-
skors arbete, fritid och boende förändrades dramatiskt (Öhman, 2010). Pro-
cessen fortgår kontinuerligt med en mer eller mindre strid ström av männi-
skor som söker sig uppåt i den urbana hierarkin. Någon gång under 1930-
talet passerade, folkmängden i svenska tätorter folkmängden i glesbygd 
(Andersson 1987). Sedan dess har andelen av befolkningen boende i tätorter  
stadigt ökat för att 2005 vara 84 % (Öhman 2010). I denna process som på 
ett effektivt sätt dränerar landsbygden på invånare finns det också de som 
stannar kvar och fortsätter att leva sina liv i en mer rural miljö än vad stor-
staden kan erbjuda. Det innebär att cirka 16 % av befolkningen lever sina liv 
som de fiktiva Jimmy och Josefine, det vill säga som ”stannare” i icke-
urbana omgivningar. I detta sammanhang bör också påpekas att migration 
inte är den enda förklaringen till detta mönster. Av betydelse, om än i be-
gränsad omfattning, är också att landsbygds- alternativt glesbygdsdefinitio-
ner förändras vilket innebär att dessa geografiska områden förändras i stor-
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lek och därför också befolkningsmässigt. En annan alternativ förklaring är 
att glesbygdens invånare är något äldre än de mer urbana områdenas vilket 
gör att glesbygden utarmas och tätorterna växer. Sedan finns självklart de 
som bryter mönstret, det vill säga lämnar tätorter eller storstäder till förmån 
för ett liv i glesbygd.  

En central fråga i denna uppsats är om ungdomar i våra mest rurala och 
urbana områden lever sina liv på ett sätt som gör att det går att identifiera 
skillnader i tidpunkten för de ovan nämnda händelserna. En naturlig följd-
fråga är då: finns det skillnader mellan det ”urbana livet” och det ”rurala 
livet”? En mycket tidig studie gjord av sociologerna Pitirim Sorokin och 
Carle Zimmerman (1929) pekar på ett antal grundläggande kriterier som 
tillsammans kan bidra till ett mått på skillnaderna mellan ruralt och urbant.   

 Många av de skillnader de presenterar har fortfarande sin giltighet. För 
det första, kan man se på skillnader i sysselsättning. Det rurala förknippas 
med det agrara, det vill säga jord-, djur- och skogsbruk (Sorokin och Zim-
merman 1929). Idag har dock betydelsen av boendets lokalisering för arbetet 
minskat något med hjälp av dels förbättrade kommunikationsmedel/leder 
och dels med hjälp av IT. Idag kan man sitta i en avfolkningsbygd och driva 
ett företag exempelvis inom IT sektorn.  

För det andra, pekar de på skillnader i boendemiljö. De menar att det ur-
bana innebär inomhusvistelse och att man är omgiven av betong och stål och 
att det rurala innebär naturkontakt i större utsträckning (Sorokin & Zimmer-
man 1929). Detta har förstås till viss del förändrats under årens lopp, då även 
en rural miljö kan innebära fabriker, stora bostadskomplex och vägar som 
skär genom landskapet. På samma sätt kan även det urbana idag ha ett inne-
håll som innebär, om inte direkt kontakt, så närhet till natur och friluftsliv. 
När det gäller boendemiljö och framförallt bostadsmarknadens sammansätt-
ning3 finns det otvetydiga skillnader mellan glesbygden och storstaden. De 
ungdomar som lever i de glesast befolkade delarna av vårt land ska vid deras 
första egna boende ta sig in på en bostadsmarknad där 70 procent av bostä-
derna finns i småhus (villor) och 30 procent i flerbostadshus (SCB 2010). 
Ungdomar i de stora städerna har ett helt annat utgångsläge där 70 procent 
av bostäderna återfinns i flerbostadshus och 30 procent i småhus (SCB 
2010). Om utgångspunkten är att en ungdom som lämnar föräldrahemmet 
åtminstone till att börja med vill bo i en lägenhet i ett flerbostadshus borde 
således möjligheterna vara goda i storstadsområden. Men i realiteten räcker 
inte den aktuella bostadsstocken till för att täcka de behov av bostäder som 
finns. Istället blir bostadsköerna längre och andelen hemlösa ökar samtidigt 
som de unga vuxna bor kvar längre i föräldrahemmet (Bergenstråhle 2007; 
Magnusson Turner 2009). 

För det tredje, anser de att det finns storleksskillnader. Det är otvetydigt 
så att det urbana förknippas med större befolkningskoncentrationer och de 
                                                 
3 Se vidare om bostadsmarknaden i kapitel 2.3. 
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mer rurala bygderna med en mindre koncentration av människor. Även när 
det gäller åldersammansättningen finns det skillnader mellan de två geogra-
fiska kontexterna. I de glesast befolkade kommunerna i landet var år 1990 
cirka 17 procent av befolkningen mellan 16 och 30 år. Sexton år senare, det 
vill säga år 2006 var motsvarande siffra 15 procent. I de urbana områdena 
var under samma period motsvarande värden 22 respektive 20 procent (SCB 
2011). Det betyder att var femte invånare i de mest urbana bygderna är mel-
lan 16 och 30 år, det vill säga i den ålder då såväl gymnasiestudier, eventuell 
vidareutbildning, starten på en yrkeskarriär, etablering på bostadsmarknaden, 
eventuell familjebildning och så vidare kan förväntas ske.  

När det gäller invånarnas högsta uppnådda utbildningsnivå i de två olika 
geografiska kontexterna råder också skillnader. Inte så stora när det gäller 
grundskola och gymnasium. De skolformerna har ungefär lika stor andel i 
såväl de urbana som de mer rurala bygderna gått igenom. Men den stora 
olikheten visar sig i eftergymnasial utbildning. Nästan tre gånger så stor 
andel av befolkningen i storstadsområden som i glesbygdsområden har nå-
gon form av eftergymnasial utbildning (SCB 2011).  

För det fjärde, diskuterar Sorokin och Zimmerman skillnader i attityder 
och beteenden. Detta påverkas av den sociala sammansättningen på så sätt 
att befolkningen i rurala bygder är mer homogen i sin sammansättning. Or-
sakerna till detta är dels att den urbana befolkningen rekryteras från ett 
mycket större geografiskt område och dels att de urbana miljöerna har större 
arbetsdelning, större sociala skillnader och större skillnader i levnadsstan-
dard (Sorokin och Zimmerman, 1929). Detta är ett vanskligt faktum att dra 
för stora slutsatser av idag. Andersson (1987) nämner i detta sammanhang en 
social polarisering av glesbygdsbefolkningen. Det innebär att befolkningen 
på glesbygden kommer att bestå av de som av arbetsskäl tvingas bo där och 
av ekonomiska skäl inte mäktar med att övervinna de geografiska avstånden 
samt av de som har ekonomiska resurser för att kunna göra ett fritt val. Här 
tycker jag att man glömmer kategorin som faktiskt, oavsett inkomst, de facto 
vill bo i glesbygden. Det är viktigt att i sammanhanget komma ihåg att det 
urbana inte med nödvändighet ska ses som norm.  

Skilda attityder till den geografiska plats man bor på kan också, enligt 
Wiberg (2000), yttra sig i skilda livsstilar. 

”Kvarboende eller inflyttning till en bygd kan exempelvis vara starkt för-
knippad med en kollektivt orienterad livsstil där man finner tillfredsställelse 
med att vara starkt närvarande på den speciella geografiska platsen och vara 
aktivt engagerad i dess sociala liv” (Wiberg 2000). 

De som har denna livsstil är alltså starkt knutna till såväl platsen som de 
sociala nätverken som individen har byggt upp. Det är troligt att en sådan 
person behöver starkare skäl för att, till exempel vid flyttningen från föräld-
rahemmet, lämna glesbygden än en person med den motsatta livsstilen: 
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”Ett medvetet motsatt förhållningssätt, dvs. en fotlös och oengagerad relation 
till den plats där man bor, finner man ofta bland människor med en uttalad 
individualistisk livsstil, särskilt också om personerna också besitter kraftfulla 
resurser i fråga om kompetens, arbetskapacitet och strävan efter karriärsteg” 
(Wiberg 2000). 

Den geografiska utbredningen av sociala nätverk av kontakter och individens 
karaktär är faktorer som bidrar till att forma livsbanan, framförallt med avse-
ende på bosättning.  

Sorokin och Zimmerman diskuterar till sist skillnader i social interaktion 
mellan urbant och ruralt. De menar att det finns såväl kvalitativa som kvanti-
tativa skillnader i mellanmänskliga kontakter. I urbana miljöer är i regel det 
sociala kontaktnätet mer omfattande än i rurala. Dock konstaterar de att 
stadsmänniskors relationer kan vara av mer ytlig karaktär än de ruralt boen-
des. De som lever sina liv i en rural miljö kan utveckla varaktigare och dju-
pare relationer än de som lever urbant (Sorokin och Zimmerman 1929). Se-
nare forskning har konstaterat att styrkan i relationer eller kontaktnät till 
släktingar och kamrater i hög grad kan påverka sannolikheten för att en 
flyttning, eller ett kvarstannande ska ske (Stjernström 1998; Hjälm 2011).  

Till sist ska vi uppehålla oss ett ögonblick vid tidigare nämnda flytt-
strömmar. Det sker en oförtruten ström av flyttningar från de glesare befol-
kade områdena i Sverige till storstadsområdena. Dessa flyttströmmar kan 
sägas ha en sorterande effekt på befolkningen genom att de för det första, på 
en grundläggande nivå, genererar två kategorier, nämligen flyttare och stan-
nare. För det andra kan denna sortering ha mer djupgående effekter på be-
folkningen genom att den ökar redan befintliga socioekonomiska skillnader. 
Risken är alltså att storstadsregionerna får en allt mer välutbildad och välav-
lönad befolkning medan stannarna i glesbygden fortsätter att vara relativt 
lågutbildade och med mindre möjlighet att finna högavlönade arbeten. Det 
sker med andra ord hela tiden en dränering av ungdomar från glesbygden.  

I denna studie anses de socioekonomiska skillnaderna mellan glesbygd 
och tätbygd, som delvis skapas och bibehålls via flyttströmmar från glesbygd 
till storstadsområden, ge ett avtryck i skilda demografiska förhållanden. 
Människors livsbanor, med särskilt avseende på tidpunkten för de fyra aktu-
ella livshändelserna, förväntas alltså se olika ut beroende på var man bor.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
I denna licentiatuppsats står unga människors livsbana i fokus. Dessa unga 
människor utgör en ålderskohort som geografiskt lever långt ifrån varandra, 
nämligen i de tre största städerna med förorter och i de glesast befolkade 
områdena av vårt land. Med ledning av ovanstående resonemang motiveras 
studiens tvådelade syfte. 1) Att studera vid vilken ålder ålderskohorten 1968-
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1971 upplever flytten från föräldrahemmet, det första samboendet, partner-
skapet eller giftermålet, det första föräldraskapet och den första separationen 
eller skilsmässan i glesbygd och i tätbygd. I samband med detta ska även 
kontrolleras för könsskillnader i tidpunkt för händelserna. 2) Att studera hur 
dessa livshändelser samvarierar med kohortens boendekarriär med avseende 
på ägande av boendet.   

Uppsatsens huvudfrågeställning handlar om huruvida kön och den geo-
grafiska omgivningen har en betydelse när det gäller tidpunkten för männi-
skors livshändelser och hur dessa påverkar bostadskarriären senare i livet. 
Denna frågeställning kan, för att göra den mer hanterlig, delas upp i tre kon-
kreta frågor: 

 
1. Går det att urskilja signifikanta skillnader mellan unga kvinnors och 

mäns ålder vid de ovan presenterade livshändelserna i glesbygd och 
i tätbygd? Vilka är i sådana fall dessa skillnader? 

2. Hur kan variabler som etnicitet, ekonomi, utbildning och arbetslös-
het bidra till att förklara eventuella skillnader i ålder för livsbane-
händelserna mellan unga kvinnor och män i glesbygd och i tätbygd? 

3. Går det att se samband mellan de fyra livsbanehändelsernas tidpunkt 
i gles- respektive tätbygd och graden av etablering på bostadsmark-
naden i form av ägande av bostaden?   

Mot bakgrund av ovanstående resonemang samt kapitlen om livsbanepers-
pektivet och tidigare forskning om livsbanehändelser kan jag så formulera 
följande hypotes för uppsatsen: Den geografiska omgivningen i form av 
storstadsliv eller glesbygdsliv kan sägas representera två olika typer av livs-
stilar som genererar såväl skilda mönster i tidpunkt för livshändelserna som 
skilda bostadsval. Om detta är fallet så har med andra ord dessa sociala 
mönster, eller livsstilar, och dess effekter en viss rumslig geografisk fördel-
ning. 

1.3 Avgränsningar 
I detta avsnitt ska jag redogöra för dels de geografiska avgränsningarna och 
dels de avgränsningar som har med ålderskohorten att göra. Syftet är med 
andra ord att närmare definiera och avgränsa de två geografiska kontexterna 
men också att ge en grundläggande bild av de demografiska egenskaperna 
hos ålderskohorten.   

1.3.1 Geografin 
I uppsatsen kommer de geografiska kontexterna stad - landsbygd, eller som 
jag väljer att benämna de två, tätbygd och glesbygd att ställas mot varandra. 
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Det finns många sätt att göra funktionella geografiska indelningar av vårt 
land (se t.ex. Amcoff 2000; Andersson 1987). Ett sätt, som i detta samman-
hang är användbart, är Sveriges Kommuner och Landstings4 indelning av 
landets kommuner i nio olika kommungrupper5. Indelningen är gjord utifrån 
egenskaperna befolkningsstorlek, pendlingsmönster och näringslivsstruktur 
(SKL 2009). Kartan i figur 1 nedan visar de nio kommungrupperingarna.  

Av dessa nio kommuntyper är det endast tre som i detta sammanhang är 
av intresse; storstadskommuner, förortskommuner och glesbygdskommuner. 
Det är med andra ord invånare i de typer av kommuner som de i inledningen 
presenterade fiktiva personerna Jimmy, Josefine och Calle bor i, som i detta 
arbete ska undersökas. De tre valda kommuntyperna karaktäriseras av SKL 
på följande sätt: Storstäder ska ha en folkmängd i kommunen som överstiger 
200 000 invånare. Det finns tre kommuner i landet som uppfyller det kriteri-
et, nämligen Stockholm, Göteborg och Malmö. I förortskommunerna ska 
minst 50 % av nattbefolkningen pendla till arbete i någon av storstäderna. 
Den tredje kommuntypen, glesbygdskommuner, ska enligt definitionen ha 
mindre än 20 000 invånare och färre än 7 invånare per km2. På kartan i figur 
1 framträder tydligt tre kärnområden kring Stockholm, Göteborg och Malmö 
som i detta fall karaktäriseras som tätbygder. Glesbygderna finns framförallt 
i mellersta och norra Sveriges inland.    

De tre kommuntyperna ses i uppsatsen som två funktionella regioner med 
utgångspunkt i hur ungdomar lever sina liv med avseende på de fyra tidigare 
presenterade livshändelserna. Glesbygd respektive tätbygd utgör alltså två 
levnadsmiljöer inom vilka människor förväntas generera livsbanor med skil-
da utseenden. 

                                                 
4 Sveriges Kommuner och Landsting förkortas i fortsättningen SKL. 
5 Det är indelningen från 2005 som här används. Det har kommit en ny indelning från och 
med 1 januari 2011 (SKL 2011). 
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Figur 1. SKL:s indelning i nio olika kommungrupper (Sveriges Kommuner och 
Landsting 2009).   
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En stor och grundläggande skillnad mellan glesbygds- och tätbygdsregioner 
är deras folkmängd och befolkningsdensitet. Tabell 1 visar oss folkmängden 
för 1996 och 2006 i tätbygd och glesbygd. Det är nästan tio gånger så många 
invånare i tätbygden som i glesbygden. I förhållande till rikets totala folk-
mängd utgör tätbygdsborna uppemot en tredjedel av landets befolkning me-
dan glesbygden hyser något mer än tre procent. Vi kan också se i tabellen att 
tätbygden ökar sin folkmängd med ungefär 2 procent medan glesbygden 
förlorar en halv procent mellan 1996 och 2006.    

Tabell 1. Folkmängden i tätbygds- respektive glesbygdskommuner samt deras andel 
av rikets totala folkmängd 1996 och 2006. 

 1996 2006 
 Folkmängd Procent av riket Folkmängd Procent av riket 

Riket 8 844 499 - 9 113 257 - 
Tätbygd 2 706 942 30,6 2 964 415 32,5 
Glesbygd 333 139 3,8 300 891 3,3 
Källa: SCB 2010 

Även när det gäller befolkningstätheten råder det som tidigare konstaterats 
stora skillnader mellan gles- och tätbygd. Av tabell 2 nedan framgår att i det 
som jag definierar som tätbygd fanns 365 människor på varje kilometerruta 
år 1996 och tio år senare var det nästan 400 invånare per km2. Precis som 
innebörden i själva begreppet glesbygd antyder är det betydligt längre av-
stånd mellan människorna i denna kommuntyp. År 1996 fanns 1,8 och 2006 
1,6 invånare per km2 i glesbygdskommunerna. Detta ska jämföras med rikets 
genomsnittliga befolkningstäthet på 21,5 respektive 22,2 invånare per km2 
för de två åren. 

Tabell 2.  Folkmängd, areal i km2 samt befolkningstätheten i invånare per km2 i 
riket, tätbygd samt glesbygd. 

 1996 2006 

 
Folk-

mängd Km2 Inv/km2 
Folk-

mängd Km2 Inv/km2 
Riket 8 844 499 410 934 21,5 9 113 257 410 3356 22,2 
Tätbygd 2 706 942 7 416 365,0 2 964 415 7 4387 398,6 
Glesbygd 333 139 188 850 1,8 300 891 187 8058 1,6 
Källa: SCB 2010 

                                                 
6 Förändringen i rikets totala areal beror på att nya och mer detaljerade arealberäkningar har 
genomförts från och med 2001.  
7 Se not 4. Förändringen i tätbygdens totala areal kan också bero på att förändringar i kom-
munindelningen skett mellan 1996 och 2006. 
8 Se not 4. Förändringen i glesbygdens totala areal kan också bero på att förändringar i kom-
munindelningen skett mellan 1996 och 2006. 
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Det är dock inte enbart när det gäller befolkningen som begreppen gles- och 
tätbygd är relevanta. Avstånden mellan utbildning, sysselsättning och service 
skiljer sig också markant mellan de två olika kommuntyperna. Medan tät-
bygdsungdomarna kan välja och vraka mellan såväl gymnasieskolor som 
eftergymnasiala studiemöjligheter inom ett rimligt avstånd så har glesbygds-
ungdomarna inte alls den möjligheten.  

1.3.2 Ålderskohorten 
Förutom den ovan presenterade geografiska avgränsningen i glesbygd och 
tätbygd har även en åldersavgränsning gjorts. För att uppfylla syftet och 
besvara frågorna i uppsatsen används en ålderskohort född mellan åren 
1968-1971. Dessa ska uppfylla kriterierna att någon gång under åren 1990 
till 1996 varit folkbokförda i glesbygd eller tätbygd. Orsaken till att jag väl-
jer att studera fyra årskullar är, som vi sett ovan, att i den ena av de två geo-
grafiska regionerna är folkmängden så låg att om jag fokuserat på endast en 
ålderskull hade jämförelser med tätbygden kunnat bli svår och i värsta fall 
helt missvisande. 

Det ska också i sammanhanget sägas att det inte är givet att i en sådan här 
undersökning välja en ålderskohort eftersom vissa individer är extremt tidiga 
och vissa är extremt sena med de livshändelser som står i fokus. Jag är dock 
i denna studie inte intresserad av dessa extremer utan det är den fas i livsba-
nan som för de allra flesta innebär steget ut i vuxenvärlden jag studerar. Syf-
tet är också att jämföra tidpunkten för händelserna i de två geografiskt av-
gränsade områdena och det underlättas om jag använder mig av avgränsade 
ålderkohorter. 

Eftersom jag har tillgång till data från 1990 till 1996 kan jag fånga upp de 
livshändelser som kohortens ungdomar upplever mellan 19 och 28 års ålder. 
Det är som sagt den ålder då unga vuxna tar steget in i vuxenlivet genom att 
till exempel bryta upp från sina föräldrar (SCB 2008). Man kan se denna 
period i livsbanan som en startpunkt för kommande livshändelser och det är 
på denna språngbräda ut i vuxenlivet som fokus ligger i denna studie. Enligt 
det livsbaneperspektiv som är den teoretiska utgångspunkten i den här licen-
tiatuppsatsen kan tidpunkten för livshändelserna ha en stor betydelse för hur 
livsbanan och även det framtida boendet kommer att formas (Feijten 2005).  

1.4 Disposition 
Det inledande kapitlet innehåller uppsatsens utgångspunkter, syfte, fråge-
ställningar och avgränsningar. Kapitel 2 består av en genomgång av de teo-
retiska utgångspunkter och tidigare forskning som ligger till grund för licen-
tiatuppsatsen. Först presenteras där det som jag benämner livsbaneperspekti-
vet följt av en redogörelse för den tidigare forskning som är gjord när det 
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gäller flytten från föräldrahemmet, samboende och äktenskap, barnafödande 
och separation eller skilsmässa. Sedan följer en genomgång av hur den 
svenska bostadsmarknaden är beskaffad. 

I kapitel 3 presenteras det statistiska materialet, det vill säga den databas 
ur vilken det longitudinella materialet hämtats som utgör den empiriska 
grund som uppsatsen vilar på. Vidare i kapitel  3 redogörs för tillvägagångs-
sättet för att uppnå uppsatsens syfte och finna svar på de frågeställningar 
som formulerats ovan. Kapitlet avslutas med en presentation av ålderskohor-
tens demografiska egenskaper. 

Det fjärde kapitlet, uppsatsens empiriska del, innehåller först den del av 
arbetet där tidpunkten för de fyra i fokus stående händelserna presenteras. 
Efter det följer ett avsnitt med inriktning på att finna samband mellan exem-
pelvis socioekonomiska variabler och förändringar i den för ålderskohorten 
genomsnittliga åldern för varje händelse. Den sista delen av det empiriska 
resultatkapitlet består av en studie av hur individernas handlande när det 
gäller de fyra livsbanehändelserna eventuellt har gett effekter på valet av 
boende år 2006.  

 I det femte och sista kapitlet återfinns en diskussion där uppsatsens resultat 
diskuteras.   
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2 Teoretiska utgångspunkter och tidigare 
forskning 

Människors liv består av karriärer eller banor som förändras under livets 
gång och exempelvis flyttningar går oftast att koppla till dessa förändringar 
(Magnusson Turner 2009). I detta arbete står dessa livsbanor i fokus och 
bildar licentiatuppsatsens teoretiska ram i form av ett livsbaneperspektiv. I 
detta kapitel ges därför först en presentation av detta perspektiv. Det följs så 
av att en bild ges av hur den svenska bostadsmarknaden ser ut med avseende 
på bostadsbeståndet, vem som bor var, dynamiken och de demografiska för-
utsättningarna. Avslutningsvis ges i det här kapitlet en bild av den tidigare 
forskning som finns om de fyra livsbanehändelserna.   

2.1 Livsbaneperspektivet 

”The changes in needs generated by the life cycle changes become translated 
into residential mobility when the family dwelling does not satisfy the new 
needs” (Rossi 1980).  

Orden i citatet ovan är Peter H Rossis. Han är en av pionjärerna inom forsk-
ningen om hur livets händelser påverkar omflyttning. 1955 publicerades 
första upplagan av hans studie om varför familjer flyttar9. Han menar att 
mobilitet är den mekanism som justerar familjers boende utifrån deras behov 
och att hushållets sammansättning styr valet av bostad (Rossi 1980).  

I sin studie använder han sig av ett livscykelperspektiv som utgår ifrån att 
familjer genomgår ett antal mer eller mindre förutbestämda faser. Utifrån 
dessa faser ska det, enligt Rossi, gå att förutse bostadsbehov och vilka typer 
av flyttningar som kommer att ske. När familjer växer genom att barn föds 
sker en snabb förändring i bostadsbehovet. Detta främst genom det ökade 
behovet av utrymme men även genom att familjer med barn är mer beroende 
av att såväl den sociala som den fysiska miljön är tillfredsställande. Det är i 
den perioden i livscykeln som det, enligt Rossi, är mest troligt att familjer 
byter bostad. Detta sker oftast genom att de lämnar en mindre bostad i ett 

                                                 
9 I uppsatsen används den senare upplagan från 1980. Den innehåller ett nytt inledningskapitel 
som inte fanns med 1955.  
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område utan barnfamiljer och flyttar till en större bostad i ett område där det 
är vanligare med barnfamiljer. Sedan följer en fas med stabilitet på bostads-
marknaden som kan ha föranletts av ett antal omflyttningar för att finna det 
boende som bäst motsvarar de krav familjen har. Till sist börjar så familjens 
barn att flytta ut och en fas inträder då där det råder ett överskott av utrym-
me. Det som alltså står i fokus i Rossis bok är att familjers livscykel ger 
upphov till skilda behov på bostadsmarknaden (Rossi 1980). Även om Ros-
sis livscykelperspektiv har ifrågasatts under senare delen av 1900 talet har 
essensen i hans idéer överlevt, nämligen att det finns ett samband mellan 
hushållens eller individernas livshändelser och agerandet på bostadsmarkna-
den.  

Problemet med Rossis livscykelperspektiv är dock att det förutsätter en 
ganska statisk utveckling av livet hos individer. Uppväxt, utbildning, arbete, 
giftermål, bildandet av en kärnfamilj följt så småningom av pensionering och 
ålderdom. Ett mer dynamiskt alternativ till Rossis livscykelperspektiv är 
därför livsbaneperspektivet som mer fokuserar på när och i vilken ordning 
livshändelser sker och vilken effekt detta har på omflyttning och därmed på 
bostadsmarknaden (Gober 1992; Feijten 2005; De Jong och Graefe 2008; 
Clark 2008). Feijten (2005) konstaterar att detta livsbaneperspektiv passar 
bättre in i dagens samhälle där vi allt senare lämnar föräldrahemmet, allt 
oftare lever i samboförhållanden istället för att gifta oss, oftare skiljer oss 
och föder barn allt senare. Dessa demografiska förändringar som skett och 
sker på ett mer eller mindre utpräglat sätt i de flesta västeuropeiska länder 
har lett till att livscykelperspektivet fått lämna plats för livsbaneperspektivet 
när det gäller studiet av hur livshändelser påverkar omflyttning och bostads-
val (Feijten 2005).  

”The core idea of lifecourse research is that each human life history is a mea-
ningful succession of individual life events set within a specific historical and 
social time” (Feijten 2005). 

I citatet ovan menar Feijten att det är summan av livshändelserna som skapar 
varje individs livsbana. Viktigt i livsbaneperspektivet är att betona i vilken 
samtida sociala och individuella kontext en individ befinner sig. Livshändel-
ser kan vidare delas upp i olika karriärer som har med till exempel bostaden, 
hushållet (familjen), utbildning eller arbetsmarknaden att göra. Dessa karriä-
rer är inte fristående från varandra utan existerar parallellt och påverkar ofta 
varandra (Feijten 2005). 

Så långt om livshändelsers existens. Än viktigare när det kommer till ana-
lyser av hur livets händelser påverkar flyttningar och bostadsval är tidpunk-
ten för när de sker och deras inbördes ordning. Tiden har alltså en stor bety-
delse i livsbaneperspektivet. Detta genom att variationen i livsbanornas utse-
ende främst beror på att individer som befinner sig i samma karriär kan välja 
att till exempel skaffa familj och köpa hus vid olika tidpunkt (ålder) i livet. 
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Det är av stor betydelse om en individ direkt efter gymnasieskolan väljer att 
utbilda sig under en fyraårsperiod för att därefter försöka skaffa sig ett arbete 
eller om hon får ett arbete direkt efter gymnasiet. Om man förutsätter att 
familjebildning och bostadsköp inte sker under utbildningens gång är det 
mycket troligare att individen som inte valt vidareutbildning tidigare kom-
mer in i den familjebildande och bostadsägande karriären (Feijten 2005). Av 
betydelse är även hur händelserna sorteras i livet, det är inte givet i vilken 
ordning livshändelser kommer. När blir man till exempel förälder? När kö-
per man bostad? Är det givet att man skaffar barn innan man köper ett hus? 
Trots att vi nedan ska se att antalet giftermål i landet ökar är det inte säkert 
att man gifter sig innan man får barn - om man överhuvudtaget gifter sig 
(Feijten 2005).   

2.1.1 Att förstå och förklara sociala förändringar  
Människors livshändelser kan även ses som övergångar från ett tillstånd till 
ett annat. Vid det första barnets födelse övergår man till att bli förälder, när 
man gifter sig övergår man från ogift till gift eller när man köper sitt boende 
övergår man från exempelvis hyresrättsboende till husägare (Kulu och Mi-
lewski 2007; Sandlie 2008). Av vikt inom livsbaneperspektivet är också 
detta nya tillstånds varaktighet i tid. Ett tillstånd som är varaktigt, exempel-
vis köpet av ett hus, kan skapa möjligheter till långvariga positiva ekono-
miska effekter. I sammanhanget ska också nämnas att ett tillstånd av olika 
anledningar självklart också kan avbrytas (Feijten 2005).  

Feijten (2005) har, för att analysera hur livshändelser och tillstånd påver-
kar bostadskarriären, använt sig av ett teoretiskt ramverk bestående av tre 
begrepp. För det första; biografisk kontinuitet som utgör summan av en indi-
vids val i livsbanan. Varje människa har i grunden en i stort sett oändlig 
mängd valmöjligheter när det gäller vilken riktning livsbanan ska ta. Vid 
varje beslut som påverkar livsbanans riktning stängs ett antal möjliga vägar 
och nya möjliga framtida vägar öppnas. För det andra; åtaganden. När val 
som görs i livsbanan innebär ett sådant åtagande att det utgör en bindande 
kraft kan det sägas vara ett åtagande. Att skaffa barn innebär ett åtagande 
som påverkar livet i alla dess delar under en lång period framåt. Det gör utan 
tvekan hushållet större och med det kommer eventuellt ett önskemål om en 
större bostad. För det tredje; åtaganden bidrar ofta med stabilitet i livet. Bar-
nafödande och giftermål är exempelvis sådana åtaganden som bör ge stabili-
tet i ett förhållande. Människor som ingår åtaganden av olika slag skapar 
oftast en stabilitet i den livsfas man befinner sig i, denna stabilitet kan även 
ge avtryck i andra parallella livsfaser (Feijten 2005). 

Tidsaspekten är viktig även när det gäller effekterna av livsbanehändelser. 
Dessa effekter kan dels inträffa vid olika tidpunkt relativt till händelsen och 
dels kan de räcka olika lång tid. Det är inte säkert att en händelse ger effekt 
omedelbart. När ett par får barn och behovet av utrymme ökar är det inte 



 26 

givet att det finns lediga objekt på bostadsmarknaden som passar familjen. 
Effekten av barnafödandet på bostadsmarknaden kan i detta fall skjutas upp 
till dess en lämplig bostad hittas. Detta är ett exempel på en släpande effekt. 
Om paret istället är förutseende och skaffar en större bostad redan före ned-
komsten har vi ett omvänt orsak - verkan förhållande. Den planerade utök-
ningen av familjen har i det fallet i förväg gett resultat på bostadsmarknaden. 
Effekterna av en händelse kan naturligtvis också uppträda mer eller mindre 
direkt. Oavsett när effekten träder ikraft kan dess längd variera, den kan vara 
livslång eller tillfällig.    

Feijten et al. (2008) har studerat valet av bostadsområde och hur det på-
verkas av tidigare boendeerfarenhet. I fokus för denna uppsats ligger i och 
för sig inte valet av bostadsområde, utan snarare valet av själva bostaden, 
men jag anser ändå Feijten et al.:s resonemang som relevant i sammanhang-
et. De konstaterar att förutom faktorer som inkomst och tillgången på lediga 
bostäder så kan ett antal rumsliga preferenser och restriktioner vara av bety-
delse vid valet av bostadsort. För att förtydliga detta delar Feijten et al. upp 
dessa preferenser och restriktioner i tre delar som de kallar aktivitetsrum, 
socialt rum och medvetanderum. Aktivitetsrum är den radie inom vilken 
människor genomför de dagliga aktiviteter som tillsammans utgör vardagen. 
Dessa aktiviteter kan vara att åka till arbetet eller till skolan, att handla eller 
att delta i idrotts- eller fritidsaktiviteter . Det sociala rummet innebär den yta 
inom vilken människor interagerar med det sociala nätverk man byggt upp. 
Dessa två rumsliga aspekter är just rumsliga, det vill säga de går att lokalise-
ra till ett givet geografiskt område. Den tredje delen av de faktorer som bi-
drar till var man väljer att bosätta sig, nämligen medvetanderummet, innebär 
att man kan tänka sig och identifiera sig med den plats man är villig att bo 
på. En storstadsbo kanske inte alls kan identifiera sig med tanken att bo i en 
avlägsen glesbygd, medan andra mycket väl kan tänka sig det. Medvetande-
rummet bygger på dels den boendemässiga historik man har med sig, det vill 
säga var man har bott tidigare i livet och de erfarenheter man har med sig 
och dels på information från exempelvis media eller vänner. Det ska i sam-
manhanget betonas att den typ av geografisk omgivning, tätbygd eller gles-
bygd, man vuxit upp i, eller åtminstone bott i tidigare, inte nödvändigtvis 
måste vara lockande vid framtida val av bostadsort (Feijten et al. 2008).  

Ovan har vi bland annat sett att en individs biografiska kontinuitet skapas 
utifrån en mängd valmöjligheter. Det faktum att man gör ett val innebär ock-
så att man enligt detta resonemang utesluter andra val. Man kan exempelvis 
inte samtidigt bo kvar i föräldrahemmet om man väljer att studera på annan 
ort. Möjligen kan man behålla banden till föräldrahemmet genom att bo där 
på helger eller genom att helt enkelt fortsätta att vara folkbokförd på den 
adressen. Man kan inte heller leva ett liv som enboende om man väljer att 
gifta sig. Bosätter man sig i glesbygden kan man inte räkna med storstadens 
nöjesutbud, eller omvänt, storstadslivet utesluter glesbygdens lugn och lägre 



 27 

tempo. Man skulle med andra ord kunna säga att detta handlar om social 
förändring.   

De sociala mönster som till exempel bidrar till skillnader mellan livsba-
nors utseende i glesbygd och i tätbygd är summan av individers val. Hed-
ström (2005) presenterar tre grundläggande faktorer som styr aktörers hand-
lande på individnivå. Dessa är önskningar, uppfattningar och möjligheter. I 
detta sammanhang står önskningar för vad individen vill uppnå och uppfatt-
ningar är den bild individen har av verkligheten. Möjligheter är de alternativ 
som står till hands för aktören, till exempel ett visst antal lediga hyreslägen-
heter med en hyresavgift som står i proportion till individens inkomst. 
Grundläggande för detta arbete är att det antas finnas skillnader mellan gles-
bygd och tätbygd när det gäller hur individer ser på dessa faktorer. Enligt 
min mening skiljer sig ungdomars önskningar, uppfattningar och möjligheter 
rörande till exempel familje-, utbildnings- och yrkeskarriär åt mellan gles-
bygd och tätbygd.  

2.2 Tidigare forskning om livsbanehändelser 
Den period i livet som kännetecknas av att ungdomar ska frigöra sig från 
sina föräldrar, bli sambo eller gifta sig, skaffa barn och eventuellt också se-
parera eller skilja sig har såväl i Sverige som internationellt gett upphov till 
en omfattande mängd studier. De i denna uppsats i fokus stående livsbane-
händelserna kan samtliga anses vara av sådan art att de på ett eller annat sätt 
kan ge upphov till att en omflyttning sker. Några av dem innebär till och 
med per definition en omflyttning. Att exempelvis lämna föräldrahemmet 
och att separera eller skilja sig betyder att en ny bostad behövs. Även de som 
blir sambo eller skaffar sitt första barn behöver med stor sannolikhet, åtmin-
stone på sikt, en större bostad.  

Sandlie (2008) har studerat norska ungdomars etablering på bostadsmark-
naden under 1990 talet. Han beskriver effekterna av en förlängd ungdomsfas 
på den norska bostadsmarknaden och menar att förhållandet mellan det han 
kallar etableringsfas och ålder har förskjutits under efterkrigstiden. De hän-
delser i livet; utbildning, arbete och familjebildning som bör leda till ett för-
sta egna boende sker vid högre ålder idag än tidigare. Ungdomar vill inte 
ingå förpliktelser som att köpa hus eller lägenhet alltför tidigt, utan först när 
tiden är den rätta. Detta faktum i ett svenskt perspektiv torde vara regionalt 
betingat och enligt denna uppsats grundhypotes antas den fas Sandlie (2008) 
kallar etableringsfas tidigare passeras i glesbygd än i tätbygd.    

Detta avsnitt syftar till att ge en presentation av forskningsläget om fyra 
av de livsbanehändelser som bidrar till att ungdomar frigör sig från sina för-
äldrar och ingår sådana förpliktelser som tvåsamhet och att skaffa barn. Någ-
ra av dessa ungdomar kommer också att uppleva den sista av de fyra livsba-
nehändelser som står i fokus, nämligen separationen eller skilsmässan.     
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2.2.1 Att lämna föräldrahemmet 
När människor lämnar sina föräldrar för att ta ett första steg mot ett själv-
ständigt vuxenliv är det ju en självklarhet att det leder till en flyttning. Men 
det är inte självklart när denna flyttning sker och hur lång den blir (Hoomei-
jer och Kuijpers-Linde 1991). Holm och Öberg (1984) har i sin studie om 
hushållsförändringar som förklaring till flyttningar tagit fram en tvärsnitts-
person och konstaterar att den vid tre, respektive tio års ålder flyttar tillsam-
mans med sina föräldrar. När denne tvärsnittsperson blivit 19 år lämnar den 
föräldrahemmet för att under återstoden av sitt liv genomföra ytterligare 
cirka sju bostadsbyten. Detta bygger på statistik från 1980 (Holm och Öberg 
1984).  

Det finns många kohortstudier på tidpunkten för ungdomars utflyttning 
från sina föräldrar. En gemensam nämnare i studierna är att det finns signifi-
kanta könsskillnader när det gäller tidpunkten för flytten. Studierna visar 
utan undantag att kvinnor lämnar sitt föräldrahem tidigare än vad män gör 
(Nilsson och Strandh 1999; Aassve et al. 2002; Bergenstråhle 2007; SCB 
2008; Dribe och Stanfors 2009) även om dessa skillnader ser ut att minska 
(SCB 2008). Skillnaden i tid mellan mäns och kvinnors tidpunkt för det bo-
endemässiga uppbrottet från sina föräldrar är ungefär ett år (Dribe och Stan-
fors 2002; SCB 2008). De ungdomar som föddes 1965 hade en medianålder 
för kvinnor på drygt 20 år och för män på knappt 22 år. Tio år senare var 
kvinnorna 20,5 år och männen 21,5 år vid flytten från sina föräldrar (Lund-
ström 2006). Det pekar på ett mönster med en allt senare flytt hemifrån vil-
ket även andra studier kommer fram till (Abramsson et al. 2004; Bergen-
stråhle 2007; SCB 2008). 

Intressant för min studie är att det även tycks finnas regionala skillnader 
vad gäller tidpunkten för att lämna sina föräldrar (Lundström 2006; SCB 
2008). I såväl storstäder som förorter bor ungdomarna kvar längre i föräldra-
hemmet än i alla andra kommuntyper (SCB 2008). Som exempel kan näm-
nas att de som föddes 1980 och bor i Stockholm bor kvar i föräldrahemmet 
cirka 1,5 år längre än de som bor i glesbygd och andra mindre kommuner 
(Lundström 2006).  

Oavsett vid vilken tidpunkt flytten från föräldrahemmet sker kan det vara 
en komplicerad process som påverkas av ett flertal faktorer som till exempel 
den närmaste omgivningens förväntningar, samhällets förväntningar, eko-
nomiska förutsättningar och framförallt utseendet på den lokala bostads-
marknaden. Det måste helt enkelt finnas lediga bostäder att bo i till en, för de 
tilltänkta hyrestagarna eller köparna, rimlig kostnad (Magnusson 1994; 
Fransson 1997; Mulder och Wagner 1998). Magnusson (1994) har iakttagit 
hushållens boendekarriär och ser bland annat mönstret att när ungdomar 
lämnar sitt föräldrahem bosätter de sig oftast först i en hyresrätt för att sedan 
successivt ”byta upp sig” boendemässigt. Den bostadsmarknad som ungdo-
marna möts av är också föränderlig och det kan vara svårt för många att hitta 
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ett boende som matchar deras preferenser. Andelen 20–27 åringar med eget 
boende har mellan åren 1997 och 2007 minskat med 9 procent (Bergenstråh-
le 2007). 

Hur boendekarriären kommer att se ut för ungdomar som nyligen lämnat 
föräldrahemmet beror mycket på när flyttningen sker men också på vilka 
åtaganden man gör i hushållskarriären. De som exempelvis blir sambos eller 
gifter sig tidigt blir med stor sannolikhet också tidigt husägare och har på så 
sätt ett försprång på bostadsmarknaden gentemot dem som gör sådana åta-
ganden senare i livet. Även om detta försprång jämnas ut med tiden är det 
trots allt fortfarande signifikant efter så lång tid som åtta år (Mulder 2003).  

Även utbildningsnivå är av betydelse när det gäller tidpunkten för flytten 
hemifrån och den framtida boendekarriären. De ungdomar som väljer högre 
utbildning, och är enboende samt fortfarande studerar vid flytten från föräld-
rahemmet, får en sämre start på boendekarriären än de som inte väljer högre 
utbildning. Det tar dock mindre än tio år för de högutbildade att komma 
ikapp på grund av att de på sikt får högre inkomst (Mulder 2003). Nilsson 
och Strandh (1999) har studerat hur arbete och utbildning påverkar ungdo-
mars flyttning från föräldrahemmet. De konstaterar att de ungdomar som har 
ett arbete i större utsträckning flyttar och det är dessutom sannolikt att de når 
ett oberoende och en stabilitet på bostadsmarknaden. Denna stabilitet och 
oberoende uppnås inte i samma grad av de som fortsätter att utbilda sig efter 
gymnasieskolan trots att det är högst troligt att de flyttar hemifrån i samband 
med studierna. Detta mönster är mest signifikant för kvinnor eftersom den 
egna ekonomin tycks vara viktigare för dem än för män vid flyttningsbeslu-
tet (Nilsson och Strandh 1999). I stort sett samma slutsatser kommer Dribe 
och Stanfors (2009) fram till när de konstaterar att ett arbete är viktigt för att 
kunna flytta hemifrån. Mer än hälften av de flyttande ungdomarna i deras 
undersökning hade ett heltidsjobb tre månader efter flytten. Detta kan ha stor 
betydelse i denna studie eftersom de två geografiska kontexterna glesbygd 
och tätbygd kan förväntas erbjuda skilda möjligheter på såväl arbets- som 
utbildningsmarknaden 

Berzin och De Marco (2010) har studerat hur fattigdom påverkar tidpunk-
ten för flytten från föräldrahemmet bland unga vuxna amerikaner. De kom-
mer fram till att ungdomar från hushåll med låg inkomst oftare än sina mer 
välbärgade jämnåriga lämnar föräldrahemmet före 18 års ålder. Sannolikhe-
ten för att flytta hemifrån efter 18 års ålder är, i deras undersökning, dock 
mindre för de som kommer från fattiga förhållanden än för de som kommer 
från hushåll med högre inkomst.  

2.2.2 Tvåsamheten 
När flytten hemifrån är gjord är nästa steg i livsbanan för många unga män-
niskor att flytta samman med en partner och skaffa ett gemensamt boende.  
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I Sverige finns ingen bra statistik över samboförhållanden men i Folk- 
och bostadsräkningen 1975 tillfrågades landets invånare om de bodde till-
sammans med någon utan att vara gift. Av befolkningen över 18 år 1975 var 
det cirka nio procent som bodde tillsammans med en annan vuxen person 
utan att vara gift (SCB 1978). Jag inleder detta resonemang med att återkny-
ta kontakten med Holm och Öbergs tvärsnittsperson och konstaterar att den-
ne flyttade samman med sin partner vid 22 års ålder vilket nog idag kan an-
ses som något tidigt. 

Att ingå någon form av tvåsamhet ger under livsbanan upphov till en eller 
två flyttningar (Holm och Öberg 1984). Dessa omflyttningar kan ske på oli-
ka sätt och självklart vid olika tidpunkt i livet. Det kan ske i samband med 
att man flyttar från föräldrahemmet men det vanligaste torde vara att det sker 
efter en period som ensamstående eller åtminstone efter att ha bott ensam ett 
tag. Som beskrivits ovan har par som startar sitt förhållande sent en större 
chans att, åtminstone initialt, leva i ett boende med bra kvalitet. Det omvän-
da förhållandet råder för par som träffats tidigt i livet, då har man en mindre 
chans till ett högkvalitativt boende i början, men med tiden ökar sannolikhe-
ten allteftersom (Mulder 2003; Feijten och Mulder 2004).  

Samboförhållandet som samlevnadsform är idag socialt accepterat i Sve-
rige (Moors och Bernhardt 2009) även om det fortfarande ses som ett mindre 
robust och seriöst alternativ än äktenskapet (Aarskaug Wiik et al. 2009). 
Många av de som lever i ett samboförhållande har på sikt äktenskapet som 
mål och olika faktorer spelar in om det ska bli verklighet eller inte (Bern-
hardt 2004; Moors och Bernhardt 2009).  

Om vi i Sverige lider brist på aktuell statistik om samboförhållanden så är 
giftermålen desto bättre registrerade. Av figur 2 nedan framgår att från 1965 
till och med 1998 är trenden för antal giftermål i landet i stort sett vikande. 
Den kraftiga toppen, med uppemot 110 000 vigslar, 1989 berodde på en 
förändring i änkepensionslagstiftningen (Lauster och Fransson 2006). Sedan 
1998 har den negativa trenden vänt och antalet äktenskap har med något 
undantag ökat under hela 2000 talet. Ohlsson (2009) har studerat det ökande 
antalet giftermål och slår fast att vi kan tala om en ny äktenskapstrend i Sve-
rige. Detta trendbrott kan förklaras av såväl förändringar på arbetsmarkna-
den som ett ökat barnafödande. Ohlsson (2009) säger sig ha empiriska be-
lägg för att ett ökat antal äktenskap och ett ökat barnafödande hänger sam-
man trots att Sverige ofta beskrivs som ett land där äktenskap och barnafö-
dande inte nödvändigtvis är intimt sammankopplade. Det finns dock annan 
forskning som pekar på att sammanboende par som har barn inte nödvän-
digtvis ser föräldraskapet som en avgörande faktor för att gifta sig. Detta 
trots att livslånga samboförhållanden med barn är relativt ovanliga. Många 
som gifter sig gör det mellan det första och andra barnet och mönstret att 
bröllopet tycks ha skjutits upp till allt senare delar av livsbanan framträder 
klart (Bernhardt 2004).   
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Figur 2. Antalet giftermål och skilsmässor i Sverige under åren 1965-2009. 
Källa: SCB 2010. 

En faktor som otvetydigt har betydelse för beslutet att gifta sig eller inte är 
utbildningsnivå. Högre utbildning ökar sannolikheten att ett sambopar över-
går till ett äktenskapsförhållande (Bernhardt 2004). Något som ofta hänger 
ihop med utbildningsnivå är inkomstnivå. Berzin och De Marco (2010) visar 
i sin studie att amerikanska ungdomar med låg inkomst uppvisar en mindre 
benägenhet att gifta sig än de som har en högre inkomst.  

Själva bröllopsceremonin kan också ha en betydelse för beslutet att gå 
från samboende till giftermål. Många av de par som gifter sig ser i stor ut-
sträckning bröllopsceremonin som en bekräftelse till vänner och släkt att 
man är seriös med förhållandet (Bernhardt 2004).  

 Popenoe (2009) har identifierat samma trend som Ohlsson ovan, det vill 
säga att antalet äktenskap i Sverige under 2000 talet uppvisar en positiv 
trend. Vid en studie där jämförelser mellan USA och ett flertal andra väst-
länder görs av samboende, äktenskap och barns välbefinnande visar det sig 
att endast Sverige och Norge uppvisar detta mönster. År 1994 skedde 17,2 
äktenskap per tusen ogifta kvinnor över 15 år och 2005 var motsvarande 
siffra 20. I samma studie konstateras att även samboendet ökar, 1995 var 23 
procent, och 2005 28,4 procent av alla par samboende i Sverige (Popenoe 
2009). Att bo samman utan att vara gift tycks till och med vara vanligare i 
Sverige än i något annat land (Bernhardt 2004).  

Definitionen av tvåsamhet inrymmer förutom samboende och gifta även 
registrerade partnerskap. Lagen om att två personer av samma kön kan ingå 
äktenskapsliknande förpliktelser med i stort sett samma rättigheter, skyldig-
heter och möjligheter som tvåkönade äktenskap infördes 1995. Sveriges 
äktenskapslag blev år 2009 könsneutral och därmed försvann det registrerade 
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partnerskapet som alternativ för samkönade förhållanden. Idag kan samkö-
nade par istället ingå äktenskap i svenska kyrkan (RFSL 2010). Eftersom 
lagen om registrerade partnerskap kom 1995 och jag har data för perioden 
1990 till 1996 så är det inte troligt att särskilt många av de som ingått två-
samhet i populationen gjort det i form av partnerskap.  

Mulder och Wagner (1993) har undersökt hur giftermål kan påverka flytt-
ningar. Studien gjordes i dåvarande Västtyskland och visar att unga gifta 
människor flyttar mer än ogifta, särskilt över korta distanser. Sannolikheten 
att göra längre flyttningar tycks vara mindre om man är ogift. Ett intressant 
resultat är också att kvinnor är mer benägna än män att flytta långt i anslut-
ning till giftermål. De visar också att majoriteten av de flyttningar som sker i 
anslutning till äktenskap sker nära händelsen i tid. Det är absolut vanligast 
att flyttningen sker en månad före till cirka två månader efter giftermålet 
(Mulder och Wagner 1993). 

En undersökning genomförd i Holland visar att sannolikheten att leva i ett 
boende av hög kvalitet (villa) är lägre för par som lever i samboförhållanden 
än för de som är gifta. Detta på grund av att det finns ekonomiska fördelar 
med att vara gift i en sådan situation (Feijten et al. 2003; Feijten och Mulder 
2004). I ett svenskt perspektiv tycks detta i någon mån ha spelat ut sin roll. 
Lauster och Fransson (2006) har undersökt sambandet mellan att vara gift 
och att äga sin egen bostad. De har kommit fram till att ensamstående och 
sambos kan ha utvecklat förmågan att utrycka samma preferenser för bo-
stadsval som gifta tidigare hade. Att äga sin bostad har i allt större utsträck-
ning börjat ses som en ekonomisk investering oavsett civilstånd.  

När det gäller giftermålsmönstren i Sverige tycks tendensen vara att 
svenska män och kvinnor visar en något ökande tendens att gifta sig med en 
partner från ett annat land (Niedomysl et al. 2010). Det finns regionala skill-
nader i hur troligt det är att man träffar en partner att gifta sig med i utlandet. 
De geografiska kontexter, glesbygd och tätbygd, som här står i fokus är just 
de i vilka det är troligast att man väljer en partner i utlandet. Det finns dock 
en viktig aspekt i detta, nämligen att även könsbalansen påverkar. I områden 
med en överrepresentation av kvinnor gifter sig män oftast med svenska 
kvinnor. En överrepresentation av män ger istället resultatet att männen i 
större utsträckning söker en partner i ett annat land. Det är troligare att kvin-
nor gifter sig med en svensk man där det råder en överrepresentation av män. 
Där det istället är fler kvinnor än män är det troligare att kvinnor letar i ut-
landet efter en partner (Östh et al. 2009).  

2.2.3 Att skaffa barn 
Det är troligt att ett par som flyttat samman och eventuellt gift sig också 
kommer att skaffa, eller redan har skaffat, barn vilket möjligen kan sägas 
vara en större anledning till omflyttning och ett nytt bostadsval (Mulder och 
Wagner 1993). Ett grundläggande kännetecken för den svenska fertiliteten är 
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att den, trots att den är under reproduktionsnivå, i ett europeiskt perspektiv är 
tämligen hög. Den vanligaste förklaringen som anförs i forskningen är att det 
beror på ett antal institutionella faktorer som till exempel möjligheten till 
föräldraledighet med ekonomisk ersättning och barnomsorg för barn i alla 
åldrar (Andersson 2005; Hoem 2005; Dribe och Stanfors 2009; Andersson et 
al. 2009). Det finns dock ingen anledning att tro att dessa faktorer ska bidra 
till att skapa skillnader i fertilitetsmönster i glesbygd och i tätbygd. Möjligen 
kan tillgången till arbete variera i dessa två geografiska kontexter vilket i sin 
tur skulle kunna påverka nivån på den ekonomiska ersättningen i samband 
med föräldraledighet.  

Utöver dessa grundläggande faktorer, som man skulle kunna säga befin-
ner sig på makronivå, finns ett antal andra kännetecken i den svenska fertili-
teten som är mer relevanta för denna studie. För det första finns det ett tyd-
ligt mönster som visar att svenska par upplever ett allt senare föräldraskap. 
Det är alltmer ovanligt att svenska kvinnor får sitt första barn före 28 års 
ålder. Utbildning och arbetsmarknaden anges som viktiga förklaringar till 
detta (Andersson et al. 2009; Dribe och Stanfors 2009). Andersson et al. 
(2009) kommer fram till att ju längre tid kvinnor befinner sig i utbildning 
desto senare föder de sitt första barn. Men det betyder inte att välutbildade 
kvinnor föder färre barn, de hinner trots denna försening av det första barnet 
föda lika många barn som lågutbildade. Utbildning ses som en investering 
för framtiden och barnafödande får helt enkelt vänta. Dribe och Stanfors 
(2009) konstaterar i samband med diskussionen om utbildning, yrkeskarriär 
och barnafödande att det finns regionala skillnader som pekar på att kvinnor 
i stora städer tar längre tid på sig att etablera yrkes- och familjekarriär än 
glesbygdskvinnor som ses som mer traditionella och familjeorienterade.  

Kvinnor som är etablerade på arbetsmarknaden och har en god inkomst 
blir oftare föräldrar än de som har svagare anknytning till arbetsmarknaden. 
En yrkeskarriär och barnafödande är inte nödvändigtvis två faktorer som står 
i konflikt med varandra (Andersson 2005). Men som vi sett ovan kan det ta 
längre tid att bilda familj för de som väljer utbildning och yrkeskarriär.   

Tidpunkten för det första barnets födelse visar sig också vara viktig för 
hushållens boendekvalitet. Par som föder sitt första barn sent i ett förhållan-
de har haft längre tid på sig att skapa en stabil ekonomisk grund och därmed 
möjlighet till ett boende av önskvärd kvalitet än de som skaffar barn tidigt 
(Mulder 2003; Feijten och Mulder 2004). Även när det gäller flyttningarnas 
längd tycks tidpunkten vara viktig. De som blir föräldrar tidigt har en mindre 
tendens till att flytta långt än deras jämnåriga utan barn. Individer som valt 
att bli föräldrar senare i livet genomför, oftare än sina jämnåriga, längre 
flyttningar (Geist och McManus 2008). 

Ett andra kännetecken som uppenbarar sig i den tidigare forskningen om 
fertiliteten i Sverige är att det finns ett samband mellan bostadsortens storlek 
och fertiliteten som säger att ju större ort desto lägre fertilitet (Kulu et. al. 
2009; Kulu et. al. 2007). Kulu et. al. (2007) söker tänkbara förklaringar till 
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detta mönster av lägre fertilitet i stadsmiljöer och högre fertilitet i rurala 
miljöer. De föreslår fem kontextuella eller kulturella faktorer som kan bidra 
till en förklaring av detta. Först, en rubbad könsbalans. Genom att kvinnor i 
högre grad än män flyttar från glesbygden till större orter blir det ett över-
skott av män i glesbygden. De kvinnor som då finns kvar i glesbygden har 
lättare att hitta en partner och bilda familj. För det andra, innebär livet i ur-
bana områden en dyrare livsstil än den som glesbygden kan erbjuda. För det 
tredje, kan de tid – rumsliga begränsningarna i storstäder göra det svårt att 
kombinera barn och arbete. För det fjärde, finns det generella skillnader i 
hustyp mellan urbana och rurala bygder. Det urbana förknippas i högre grad 
med flerbostadshus medan det rurala förknippas med enfamiljshus som ofta-
re är barnfamiljens boendemässiga förstahandsval. För det femte, kan sociala 
normer och värderingar variera mellan urbant och ruralt. I rurala områden tar 
människor till sig mer traditionella attityder och livsstilar än i urbana områ-
den.  

Även när det gäller medelålder för barnafödande finns det skillnader mel-
lan urbant och ruralt. Generellt kan man säga att ju högre upp i den urbana 
hierarkin desto högre är medelåldern vid barnafödandet. Dessa skillnader i 
tidpunkten för den livshändelse som innebär ett tillskott i familjen mellan 
glesbygder och tätbygder tycks också öka över tid (Kulu et. al. 2009; Kulu 
et. al. 2007). De fem, ovan uppräknade, förklaringsfaktorerna kan dock ses 
som otillräckliga för att förklara dessa ökande skillnader i medelålder efter-
som de har varit relativt konstanta över tid. Istället föreslår Kulu et. al. 
(2007) en kompletterande förklaringsmodell som kan uttryckas i två punkter. 
Först pekar de på att den högre medelåldern i urbana bygder kan bero på 
förändrade normer och värderingar när det gäller vilken livsstil man ska leva 
efter i dessa tätbygder. Sedan nämner de det faktum att det idag är en tuffare 
konkurrens på arbetsmarknaden. Det tar helt enkelt längre tid att etablera sig 
och det är tydligast i de stora städerna. 

Det tredje, i litteraturen framträdande, kännetecknet är att det tycks finnas 
en signifikant variation i fertilitetsnivå mellan hustyper. Högst är fertiliteten i 
enfamiljshus och lägre i flerbostadshus. Det faktum att fertiliteten ökar efter 
flyttningar antyder att de identifierade skillnaderna i fertilitetsnivå kan kopp-
las till selektiva omflyttningar. Många par som väntar barn flyttar från fler-
bostadshus till enfamiljshus när graviditeten är ett faktum (Kulu och Vikat 
2007).   

Andra forskningsresultat antyder att det inte är säkert att det just är husty-
pen som är avgörande vid fertilitetsskillnader. Enligt Ström (2010) är det 
bostadens storlek, främst antal rum, som har störst betydelse för förstföders-
kor. Som framgår av kapitlet om bostadsmarknaden, ser bostadsbeståndet 
mycket olika ut i glesbygd, med en mycket större andel småhus och i tät-
bygd, med en mycket större andel flerbostadshus.  Det finns därför anledning 
att förvänta sig att populationen i de två geografiska områdena skiljer sig åt 
med avseende på barnafödande.  
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Även Enström Öst (2010) har studerat svenska ungdomars barnafödande 
och agerandet på bostadsmarknaden, främst gällande anskaffandet av ett ägt 
boende. Hon konstaterar att köpandet av bostaden ofta är synkron med att 
föda det första barnet. Eftersom hon har undersökt tre olika kohorter, födda 
1956, 1964 och 1974, kan hon dessutom identifiera ett mönster som antyder 
att dessa händelser blivit mer simultana än tidigare. Mest tydligt är detta för 
de två senaste kohorterna som till viss del möttes av en bostadsmarknad i 
kris. Ett intressant faktum är att kostnaden för att bli egnahemsägare är av 
mer avgörande betydelse för beslutet att skaffa barn hos de yngre än hos de 
äldre. Detta gör att bostadsmarknaden kan ge återverkningar på beslutet att 
skaffa barn. Om det är svårt att komma in på bostadsmarknaden kan det med 
andra ord leda till en senare familjebildning (Enström Öst 2010).  

Agerandet på bostadsmarknaden är intimt förknippat med flyttningar. I 
kapitlet om bostadsmarknaden har vi sett att omflyttning på bostadsmarkna-
den ger upphov till vakanskedjor genom att ett växande hushåll, som tycker 
att bostadens storlek inte längre räcker till, flyttar och ger möjlighet för ett 
annat hushåll att flytta in. Många av de flyttningar som sker i Sverige är just 
en följd av att hushållet växer (Magnusson 1994). Enligt Holm och Öberg 
(1984) gör en svensk tvärsnittsperson fyra omflyttningar under livet som en 
följd av att bostadens storlek inte motsvarar antalet hushållsmedlemmar.  

Kulu (2008) har i ett österrikiskt material från 1995 och 1996 undersökt 
hur barnafödande påverkar rumslig mobilitet. Av stort intresse för min studie 
är det faktum att det tycks finnas regionala skillnader i flyttningsbeteendet 
efter barnafödande. Kulu kommer fram till att par som väntar sitt första barn 
tenderar att flytta till landsbygden eller småstäder. Om man lever i en stor-
stad vid första barnets födelse är chansen mycket stor att man flyttar mot mer 
rurala områden. Efter andra och tredje barnet minskar sannolikheten att flytta 
totalt sett, men om man bor i en storstad ökar risken att man lämnar den för 
mer lantliga miljöer. Vid första och andra barnet är chansen för en lokal om-
flyttning störst om man bor på landet och mindre i en storstad (Kulu 2008).  

Hjort och Malmberg (2006) konstaterar också att familjer med barn tende-
rar att flytta mot rurala områden. De har i sin studie delat in rurala områden i 
avlägsna och storstadsnära och således kan förorter i deras arbete definieras 
som landsbygd. De kommer fram till att det framförallt är de storstadsnära 
bygderna i Sverige som attraherar barnfamiljer. Det man då kan fråga sig är 
vad som verkligen lockar dessa flyttare till det som av Hjort och Malmberg 
definieras som storstadsnära landsbygd? Är det den lugnare livsstilen eller 
det faktum att man har storstadens utbud runt hörnet? Ett tredje alternativ är 
att barnfamiljernas boendepreferenser tvingar dem till de områden som kan 
erbjuda den hustyp som önskas vid deras position i livsbanan, nämligen en-
familjshusen. Dessa finns i större utsträckning i förorterna än i de stora stä-
derna.  
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Avslutningsvis när det gäller barnfamiljer och flyttningar kan konstateras 
att sannolikheten för att omflyttningar överhuvudtaget ska ske är mindre om 
en familj har barn i skolåldern (Garvill et al. 2000; Kulu 2008).  

2.2.4 Skilsmässa och separation 
Oavsett om man är sambo eller gift, har barn eller inte kan ett förhållande av 
olika anledningar ta slut och separationen eller skilsmässan är då ett faktum. 
Per definition leder denna typ av livsbanehändelse till att minst en i hushållet 
flyttar. Om vi återknyter kontakten med Holm och Öbergs (1984) tvärsnitts-
person så gör den tre bostadsbyten under livsbanan som går att sätta i sam-
band med bildande eller upplösande av förhållanden. 

Av figur 2 ovan framgår att antalet skilsmässor i Sverige sedan 1990 har 
legat just över 20 000 per år. Det innebär att på tusen gifta människor sker 
6,8 skilsmässor och av Sveriges vuxna befolkning har 11,3 procent någon 
gång skilt sig (Stevenson och Wolfers 2007). Fokus ligger i forskningen ofta 
på just skilsmässor, men i denna uppsats behandlas alla separationer som 
likvärdiga, det är själva uppbrottet från ett förhållande som står i fokus. An-
delen avbrutna förhållanden i landet ökar över tid och enligt Gähler et. al. 
(2009) slutar nästan hälften av äktenskapen med skilsmässa och separationer 
i samboförhållanden är ännu vanligare.  

Det går inte att finna särskilt mycket forskning om regionala skillnader i 
separations- och skilsmässofrekvenser. Boyle och Kulu (2006) har studerat 
hur samboende före ett äktenskap påverkar risken för skilsmässa i rurala och 
urbana områden. De konstaterar, precis som Lyngstad (2006) och Boyle et. 
al (2008), att risken för skilsmässa eller ett uppbrott från ett samboförhållan-
de är störst i urbana områden och minst i de rurala områdena. Enligt Boyle 
et. al. (2008) löper glesbygdsboende 37 procent mindre risk att separera än 
de som lever urbant.   

När det gäller hur separationer och skilsmässor påverkar, och påverkas av, 
flyttningar finns en del forskning, om än inte så mycket svensk. Feijten och 
van Ham (2007) har studerat flyttningar hos skilda och separerade. Deras 
resultat pekar på att separerade gör fler flyttningar än sammanboende och 
gifta. Anledningen är att man strävar efter att återfå samma boendekvalitet 
som innan separationen eller skilsmässan. Trots denna strävan tycks separa-
tionen eller skilsmässan ha en negativ effekt på möjligheten att nå ett kvali-
tativt boende. Först vid ett eventuellt nytt förhållande uppnås för de separe-
rade och skilda återigen ett boende med högre kvalitet (Feijten och Mulder 
2004).  

Även om skilda och separerade människor gör fler flyttningar så har de en 
tendens att flytta kortare sträckor än enboende och de som befinner sig i sitt 
första förhållande. Feijten och van Ham (2007) visar i en studie av holländs-
ka förhållanden att separerade eller skilda män som har barn flyttar kortast 
av alla. Detta beror med stor sannolikhet på att barnet (barnen) oftare blir 
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boende hos mamman, och pappan vill därför inte bosätta sig för långt bort. I 
ett svenskt perspektiv torde detta faktum vara än mer troligt eftersom föräld-
rarna efter en skilsmässa oftast delar vårdnaden av barnet. Att då bo nära 
varandra underlättar tillvaron för såväl föräldrar som barn. En studie av Boy-
le et. al. (2008) visar att par som flyttar ofta löper en större risk att separera. 
De som flyttar mer än två gånger ökar sannolikheten för skilsmässa eller 
separation 2,5 gånger jämfört med dem som bara flyttar en gång. De som 
flyttar från storstadsområden till mer rurala områden löper minst risk att gå 
skilda vägar.  

2.3 Den svenska bostadsmarknaden 
Ett av denna licentiatuppsats teman är hur livets händelser påverkar framti-
dens boende. Bostaden är viktig, inte bara som ett naturligt skydd mot väder 
och vind, utan också som en fysisk resurs som bidrar till att tillgodose två av 
de mest grundläggande mänskliga behoven, självständighet och fysisk hälsa 
(Magnusson Turner 2008).   

2.3.1 Bostadsbeståndet 
I Sverige finns cirka 4,6 miljoner hushåll (SCB, 2010). Möjligheten för des-
sa hushåll att välja bostad begränsas primärt av hushållets egna resurser men 
också av utbudet på bostadsmarknaden. I figur 310 nedan visas hur de två 
hustyperna flerbostadshus11 och småhus12 är fördelade i tätbygd, glesbygd 
och totalt i riket. Cirka 70 procent av tätbygdens bostäder finns i flerbostads-
hus och resten i småhus. Fördelningen i glesbygden är den omvända med 30 
procent i flerbostadshus och 70 procent i småhus. I riket ser fördelningen 
annorlunda ut, med knappt 55 procent i flerbostadshus och drygt 45 procent i 
småhus. Detta bekräftar den bild som många säkert har av att i glesbygden är 
det vanligast att bo i villor medan flerbostadshusen i huvudsak finns kon-
centrerade till de urbana områdena. Bostadsbeståndets utseende har en avgö-
rande betydelse för ungdomars möjlighet att komma in på bostadsmarkna-
den. Det måste finnas vakanser som motsvarar ungdomars preferenser för att 
till exempel flytten från föräldrarna ska vara möjlig. I glesbygden kan en 
bostadsmarknad bestående av till största delen småhus bidra till att flytten 
uteblir eller att ungdomarna letar sig till andra regioner med en annan sam-
mansättning av bostadsmarknaden. 

                                                 
10 Figuren baseras på det kalkylerade beståndet av permanentbostäder (SCB 2010). 
11 I denna kategori räknas inte studentrum med gemensam korridor (SCB 2010).  
12 I denna kategori räknas inte fritidshus (SCB 2010).  
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Figur 3. Beståndet på den svenska bostadsmarknaden fördelat på hustyp i tätbygd, 
glesbygd och i riket 2006.  
Källa: SCB 2010. 

2.3.2 Bostadsbyggandet 
Bostadsbeståndet förändras kontinuerligt genom att bostäder byggs om för 
att anpassas till andra ändamål än boende, rivs eller brinner ner. Men den 
största källan till förändring inom det svenska bostadsbeståndet är främst 
nybyggnationer av bostäder. I figur 4 ser vi hur antalet färdigställda bostäder 
i riket har fluktuerat under åren 1975–2009. Fram till i mitten av 80-talet var 
den övervägande delen av nyproduktion på den svenska bostadsmarknaden 
småhus. I slutet av 1980- och i början av 1990-talet skedde så ett stort upp-
sving i byggandet av flerbostadshus. Mot mitten av 90-talet minskar så bo-
stadsbyggandet igen och är under decenniets sista år nere på mycket låga 
nivåer. Under 2000-talets första år har bostadsbyggandet börjat öka igen.  
Från mitten av 1980-talet har de flesta nya bostäder byggts i flerbostadshus. 
Under hela tioårsperioden har det byggts fler bostäder i flerbostadshus än i 
småhus även om andelen småhus ökade något under 2000-talet.  
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Figur 4. Antalet färdigställda lägenheter i riket åren 1975–2009 fördelat på hustyp 
och år.  
Källa: SCB 2010. 

Bostadsbyggandet under de senaste åren har på intet sätt motsvarat den efter-
frågan som finns i framför allt tätbygdsområden. Efterfrågan är särskilt stor 
bland dem som söker sin första bostad. Bergenstråhle (2007) har studerat 
20–27 åringars boende under åren 1997 till 2007 och konstaterar att det i 
hela landet skulle behövas cirka 158 000 nya bostäder för att möta efterfrå-
gan i denna åldersgrupp. Vidare säger han att trots ett större antal unga vux-
na 1997 än 2007 har efterfrågan på bostäder i gruppen ökat kraftigt. Det är 
framförallt i tillväxtregioner och på högskoleorter som problemet är störst. 
Där har bostadsbyggandet inte följt samma takt som befolkningstillväxten. 
Därför har dessa 20–27 åringar fått sämre förutsättningar på bostadsmarkna-
den trots att de under perioden faktiskt fått en förbättrad ekonomisk situation 
(Bergenstråhle 2007). Detta kan ge effekter på kohortens möjligheter på 
bostadsmarknaden.  

2.3.3 Vem bor var och hur? 
De i figurerna 2–3 presenterade hustyperna kan också delas upp i olika upp-
låtelseformer, nämligen hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt. Fram till 2009 
har äganderätt varit förbehållen småhus, men det är numera möjligt att bygga 
ägarlägenheter i flerbostadshus. Bostadsrätt liksom hyresrätt återfinns både i 
flerbostadshus och i småhus. En central fråga i sammanhanget är då när i 
livsbanan människor innehar vilken upplåtelseform? Figur 5 nedan presente-
rar andelen av den svenska befolkningen inom var och en av de tre upplåtel-
seformerna fördelat på åldersgrupper.  
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Figur 5. Andelen av den svenska befolkningen inom de tre upplåtelseformerna för-
delat på åldersgrupper.  
Källa: Magnusson Turner 2007. 

För de ungdomar som inte ännu fyllt 25 år är den vanligaste upplåtelsefor-
men hyresrätten med cirka 70 procent. I nästa ålderskategori, 25–29 år, har 
andelen som bor med äganderätt nästan fördubblats från 10 till knappt 20 
procent. Även andelen boende i bostadsrätter har ökat något men lite mer än 
hälften av den åldersgrupp som i denna uppsats står i fokus tycks vara boen-
de i hyresrätter. Den ålderskategori i figur 5 som med största sannolikhet 
inrymmer eventuell familjebildning och en första bostad med äganderätt är 
30–44 åringarna. Inom denna åldersgrupp sker en markant ökning av ande-
len som bor i äganderätt och den största minskningen sker i hyresrätterna. 
Bland de som är mellan 30 och 44 år bor närmare hälften i äganderätt och 
övriga i bostadsrätt eller hyresrätt. Dock bor de allra flesta av dessa fortfa-
rande i hyresrätt. Andelen människor boende i äganderätt ökar sedan upp till 
60 årsåldern, då knappt 60 procent bor i småhus. Sedan minskar boendet i 
äganderätt successivt med ökande ålder även om så stor andel som 35 pro-
cent av de som har passerat 80 år fortfarande bor i äganderätt.   

I figur 5 ovan presenterades de människor som har ett eget boende. Det är 
inte alla som har det, framförallt inte bland de yngre vuxna som här står i 
fokus. Faktum är att bostadsköerna blir längre och hemlösheten ökar samti-
digt som de unga vuxna bor kvar längre i föräldrahemmet (Bergenstråhle 
2007; Magnusson Turner 2009). Under perioden 1997 till 2007 har andelen 
av alla 20–27 åringar som bor kvar i föräldrahemmet ökat från 15 procent till 
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19 procent. Det är med andra ord allt färre ungdomar som har en egen bostad 
(Bergenstråhle 2007).  

Det råder inget tvivel om att de ungdomar som tar steget från föräldra-
hemmet för att skaffa ett eget boende kan möta svårigheter. Det är en hård 
konkurrens om bostäderna och det är inte ovanligt att det som borde vara det 
första boendet på egna ben i själva verket innebär ett andra- eller tredje-
handskontrakt eller ett boende tillsammans med kompisar eller anhöriga. I 
tabell 3 nedan framgår hur 20–27 åringarnas faktiska boende överensstäm-
mer med deras preferenser, det vill säga vilken boendeform som skulle passa 
deras behov bäst just då. 

Tabell 3. Differens i procentandelar mellan faktisk och önskvärd boendeform hos 
20-27 åringar. 

Boendeform År 

 1997 1999 2001 2003 2005 2007 
Hos föräldrar 6 9 10 12 10 11 
Hos anhörig 0 1 1 1 1 1 
Med kompisar 0 -1 0 0 -1 1 
I studentbostad 2 0 1 1 2 3 
Hyr rum o.dyl. 1 0 0 1 1 1 
I 2:a eller 3:e hand 7 8 8 8 7 12 
Hyresrätt 1:a hand -6 -6 -9 -9 -6 -8 
Bostadsrätt -3 -3 -1 -4 -6 -10 
Egnahem -10 -11 -11 -11 -10 -10 
Summa egen bostad -19 -20 -21 -24 -22 -28 
Bor på annat sätt 2 2 2 2 2 3 
Källa: Bergenstråhle 2007.  

Positiva värden i tabellen innebär att så många procent fler hade det boendet 
i realiteten jämfört med hur många som önskade det aktuella boendet. Nega-
tiva värden betyder ett underskott i det aktuella boendet, det vill säga att fler 
önskade, än i verkligheten hade, ett visst boende. Ett nollvärde innebär med 
andra ord att preferenserna sammanföll med det verkliga boendet. De högsta 
positiva värdena för alla år återfinns på raderna för Hos föräldrar och I 2:a 
eller 3:e hand. Det har alltså under åren 1997–2007 varit mellan 6 och 12 
procentenheter fler som har tvingats bo kvar hemma respektive hyra i andra 
eller tredje hand än som i själva verket önskat det.  

Differensen mellan önskat och verkligt boende har för boendeformen hyra 
i 2:a eller 3:e hand ökat kraftigt, från 7 till 12 procent mellan åren 2005 och 
2007. Det mest talande i tabell 3 är dock att de tre boendeformerna hyresrätt 
i första hand, bostadsrätt och egnahem samtliga har minusvärden. År 1997 
var det 19 procent fler som önskade sig ett eget boende än som i realiteten 
hade ett. Tio år senare var differensen hela 28 procent.  
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2.3.4 Dynamiken 
Hushållens sammansättning och deras ekonomiska förutsättningar är faktorer 
som skapar rörlighet på bostadsmarknaden. Vissa faktorer som ökar sanno-
likheten för omflyttning är stabilt förekommande över livsbanan, medan 
andra kan sägas vara starkt förknippade med vissa livsfaser som till exempel 
studier, steget in i, och ut ur, arbetsmarknaden samt giftermål och skilsmäs-
sor. De flyttningar som sker kan sägas vara en följd av tillgängligheten till 
olika typer av bostäder och hushållens bostadsbehov. Det finns alltså en 
konkurrenssituation på bostadsmarknaden. Bostadsmarknadens sammansätt-
ning och storlek, bostädernas läge i förhållande till arbetsplatser, service och 
allmänna transportmedel skapar den arena på vilken denna konkurrens sker. 
Av avgörande betydelse för hushållen i deras tävlan om bostäderna är deras 
preferenser och ekonomiska möjligheter (Magnusson Turner 2008). 

Vi har ovan konstaterat att nybyggandet på bostadsmarknaden är av vikt 
för att möta efterfrågan, främst från unga människor. Magnusson Turner 
(2009) konstaterar dock att byggandet inte alltid är riktat till de målgrupper 
som verkligen har svårt att komma in på bostadsmarknaden, till exempel 
unga vuxna och låginkomsttagare. Istället litar de som ivrar för ett mark-
nadsstyrt bostadsbyggande till att nyproduktionen ska generera dynamiska 
effekter på bostadsmarknaden. Dessa ivrare anser att oavsett om nybyggan-
det primärt är riktat mot betalningsstarka hushåll så ska det sekundärt kunna 
skapa ett utbud av bostäder som passar även de som inte är lika betalnings-
starka (Magnusson Turner 2009). Som tidigare konstaterats så har många 
unga vuxna och även många barnfamiljer ett boende som inte sammanfaller 
med deras önskemål. Vi har ovan sett att många unga vuxna bor kvar i för-
äldrahemmet längre än vad de önskar. Skälen till att bo kvar hemma hos 
föräldrarna har ofta med ekonomi att göra. Under de senaste åren har bo-
stadsutgifterna ökat i bostadsrätt och för egnahem men minskat något för 
hyresrättsboende. Samtidigt har hushållens inkomster ökat, och det till och 
med mer än boendeutgifterna. Mellan åren 2004 och 2007 har boendeutgif-
ten i procent av disponibel inkomst sjunkit från 24,5 till 22 procent (Mag-
nusson Turner 2009) Trots dessa till synes förbättrade ekonomiska villkor på 
den svenska bostadsmarknaden har fortfarande cirka 23 procent av de unga 
vuxna svårt att klara sina boendekostnader (Bergenstråhle 2007).  

Ovanstående resonemang gäller unga vuxna. Magnusson Turner (2009) 
konstaterar att det överlag för de svenska hushållen finns ett samband mellan 
social, ekonomisk och geografisk rörlighet. Den bostad hushållen bor i kan 
sägas spegla den sociala status och den inkomstnivå hushållet har. En positiv 
förändring i hushållens ekonomiska förutsättningar leder till ökad lokal om-
flyttning på bostadsmarknaden. Tydligast är detta bland de yngre hushållen. 
Dock är de hushåll som har låga inkomster fortfarande mer flyttningsbenäg-
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na än de med höga inkomster. En förklaring till detta kan vara att de mer 
bemedlade oftare har boendeformen ägda småhus där rörligheten överlag är 
låg (Magnusson Turner 2008). 

Klart är alltså att ekonomin kan vara en begränsande, eller möjliggörande, 
faktor när det gäller rörligheten på den svenska bostadsmarknaden. Om hus-
hållet har begränsade ekonomiska resurser betyder det att hushållets boende-
karriär inte kan utvecklas enligt dess preferenser eftersom flyttningar och 
nya bostäder är en del av denna karriär. Karriär i denna bemärkelse behöver 
inte vara synonymt med en progression när det gäller boendets storlek, pris 
eller läge. Det är i stället varje hushålls eller individs individuella preferenser 
som styr boendekarriären. För en barnfamilj i en trång hyreslägenhet kan en 
villa eller ett radhus vara en högt stående preferens medan ett äldre pensio-
närspar i en stor villa utanför staden kanske har en önskan om en mindre 
lägenhet med ett lite mer centralt läge (Magnusson Turner 2009).  

2.3.5 Demografiska förutsättningar 
Det råder inget tvivel om att den svenska befolkningens bostadsbehov för-
ändras över livsbanan. Det vill säga att de demografiska egenskaperna hos 
landets invånare utsätter bostadsmarknaden för krav. 

De demografiska förhållandena i befolkningen är alltså av vikt när man 
studerar en bostadsmarknad. Den mest grundläggande demografiska faktorn 
är antalet människor, det vill säga cirka 9 miljoner. Dessa 9 miljoner är för-
delade på 4,6 miljoner hushåll enligt figur 6 nedan. Drygt 45 procent av alla 
hushåll i Sverige består av ensamstående. Ensamboende med barn utgör 
cirka 5 procent. Det gör att hälften av de svenska hushållen består av ensam-
boende människor (med eller utan barn). Den andra hälften består av par, 
cirka 27 procent, och par med barn, cirka 21 procent.  Andelen hushåll med 
barn är således knappt 30 procent. Enligt Magnusson Turner (2007) blir hus-
hållen med många barn färre och att välja bort barnafödande helt ses idag 
som socialt accepterat. Barnafödandet minskar alltså och landets befolkning 
blir äldre (Magnusson Turner 2007).  
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Figur 6. De svenska hushållen fördelade på hushållstyp 2008.  
Källa: Statistiska centralbyrån 2010. 

Trenden säger att andelen ensamboende på den svenska bostadsmarknaden 
tycks öka, från 20 procent 1960, 40 procent 1990 till drygt 50 procent år 
2008. Det är förmodligen ett led i det faktum att hushållsbildningen bland 
unga i Sverige sker tidigare än i övriga EU (Magnusson Turner 2007). Dessa 
presenterade demografiska och sociala egenskaper och förändringar påverkar 
såväl efterfrågan som utbud på bostadsmarknaden. 

Sammanfattningsvis kan sägas att beteendet på den svenska bostadsmark-
naden styrs av hushållens demografiska sammansättning och ekonomiska 
förutsättningar. Livsbanan har också en betydelse i sammanhanget. Det vill 
säga att exempelvis flyttningar oftast går att koppla till förändringar i de 
banor eller karriärer som livet består av (Magnusson Turner 2009).  
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3 Material och metod 

För att uppnå denna licentiatuppsats syfte och för att besvara dess frågeställ-
ningar har en kvantitativ metod använts. Det material, det vill säga de drygt 
200 000 individer och uppgifter kring dessa, som använts härrör från den 
svenska databasen PLACE. Med tillgång till ett sådant material fanns egent-
ligen inga alternativ till den kvantitativa ansatsen. Samma undersökning 
skulle förmodligen gå att genomföra även med en kvalitativ metod, men det 
skulle bli ett enormt tidskrävande arbete. En fördel med det kvalitativa ar-
betssättet i en studie av denna art skulle utan tvekan vara det faktum att man 
skulle kunna få en helt annan bild av vad som ligger bakom människors be-
slut när det gäller de handlingar som ligger till grund för hur livsbanan for-
mas. Fördelarna med att använda databasen övervägde trots allt och i detta 
avsnitt ska jag redogöra för det tillvägagångssätt som leder fram till uppsat-
sens resultat.  

Först presenteras databasen PLACE mer ingående och därefter följer en 
presentation av tillvägagångssättet med fokus på populationen, geografin, 
händelserna, livsbanan och boendet. 

3.1 Det statistiska materialet - PLACE 
Den främsta källan till studiens empiriska avsnitt är som redan nämnts den 
omfattande databasen PLACE. Databasen är sammanställd av Statistiska 
Centralbyrån (SCB) och har av Uppsala universitets kulturgeografiska insti-
tution getts namnet PLACE. Databasen är en longitudinell individdatabas 
som omfattar alla individer som varit bosatta i Sverige åtminstone någon 
gång under perioden 1990-2008. Databasen, som totalt sett innehåller 10-11 
miljoner individer, är specialbeställd från SCB ur flera olika register, där 
RTB (Registret över totalbefolkningen) utgör stommen. Individerna, som är 
anonyma och representeras av ett löpnummer, utgör grundenheterna till vil-
ken annan information är knuten. Om varje individ finns en betydande 
mängd information. Den innehåller förutom grundläggande demografiska 
data bland annat årliga uppgifter om sociala och ekonomiska förhållanden 
och eventuella arbetsgivare, geografisk hemvist (läns-, kommun- och bo-
stadsområdeskod) samt viss information om bostaden såsom hustyp, ägarka-
tegori, byggår, taxeringsvärde etc. på fastighetsnivå för åren 1990, 1995, 
2000, 2002 och 2004, 2006 och 2008. 
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3.2 Tillvägagångssätt  
Som redan nämnts under rubriken avgränsningar har en ålderskohort tagits 
fram med hjälp av PLACE. Dessa människor ska vara födda under åren 1968 
till 1971 och någon gång under åren 1990 till 1996 varit folkbokförda i det 
som jag definierar som glesbygd respektive tätbygd. En del av syftet är att 
kontrollera för hur tidpunkten för livsbanehändelserna påverkar boendet i ett 
senare livsskede. Därför görs en kontroll av boendekommun och hustyp år 
2006 då minst tio år förlöpt sedan de händelser som format individernas 
livsbana skedde.  

För att bearbeta de data som PLACE tillhandahåller har statistikpro-
grammet SPSS använts. I detta program har alla de statistiska beräkningarna 
genomförts, medan de flesta av de grafer, diagram och tabeller som presente-
ras i uppsatsen är gjorda i Excel.  

Eftersom PLACE innehåller ungefär 10-11 miljoner individer har de ung-
domar som passar in på ovan nämnda definition av kohorten tillsammans 
med ett antal demografiska och socioekonomiska variabler plockats ut och 
en ny fil skapats. Ett litet metodproblem finns inbyggt i det faktum att indi-
viderna i kohorten endast någon gång under 1990 till 1996 ska ha varit folk-
bokförda i gles- eller tätbygd. Det gör att det är ett ganska dynamiskt statis-
tiskt material att arbeta med. Exempelvis går det inte att redovisa hur många 
eller hur stor andel som varit boende i glesbygden eller tätbygden för hela 
perioden. 

För att ge de i ålderskohorten ingående individerna en geografisk tillhö-
righet har årsvisa variabler med boendekommun använts. Dessa variabler 
består av SCB:s fyrsiffriga kommunkoder där SKL:s kommungruppsindel-
ning använts för att definiera glesbygds- och tätbygdskommunerna. Tätbyg-
den består här av de tre storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och 
Malmö med deras 38 förortskommuner. Glesbygden består av de av SKL 
definierade 39 kommuner som har färre än sju invånare per kvadratkilometer 
och mindre än 20 000 invånare. Med detta som grund har jag således för 
varje år haft data om var individen varit folkbokförd. En grundläggande pre-
sentation av kohortens individer finns nedan i kapitel 3.3. Så långt om två av 
de grundläggande delarna av det statistiska materialet, individerna och geo-
grafin.  

För att kunna säga något om kohortens livsbana måste också variabler om 
de aktuella händelserna flytten från föräldrahemmet, den första tvåsamheten, 
det första föräldraskapet och den första separationen eller skilsmässan an-
vändas. Med hjälp av årtalet för när var och en av de fyra händelserna inträf-
fat har en åldersvariabel skapats för varje individ och händelse. Med hjälp av 
denna åldersvariabel har sedan genomsnittsåldern för varje händelse kalkyle-
rats fram.  

Efter att genomsnittsåldern för varje händelse presenterats i tabellform har 
så en kontroll för vad som påverkar åldern för varje livsbanehändelse gjorts. 
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Detta har skett i form av en multipel linjär regressionsanalys med syftet att 
finna samband mellan kohortens genomsnittsålder för till exempel flytten 
från föräldrahemmet och ett antal oberoende variabler som exempelvis ut-
bildningsnivå och arbetslöshet. En del av syftet i denna licentiatuppsats är att 
studera eventuella skillnader i tidpunkt för de fyra livshändelserna i glesbygd 
och i tätbygd samt kontrollera för eventuella könsskillnader. För att uppfylla 
detta syfte har vid genomförandet av de multipla linjära regressionerna en 
uppdelning i kön och geografisk hemvist vid händelsen gjorts.  

Algoritmen för multipel linjär regression redovisas nedan: 
 

Y =  + 1X1 + 2 X 2 + 3 X 3 ...etc. 

Där  är konstanten eller interceptet och  är regressionskoefficienten som 
visar den effekt den oberoende variabeln X har på den beroende variabeln Y. 

När en bild skapats av hur individernas livsbana ser ut i glesbygd och i 
tätbygd med avseende på de fyra livsbanehändelserna har jag därefter lämnat 
kohorten därhän i tio års tid. Syftet med det är att försöka utröna om det går 
att urskilja effekter av individernas handlande fram till 1996 på boendet år 
2006. För att kunna göra en sådan kontroll har en boendevariabel använts 
som beskriver om individen bott i småhus eller flerbostadshus år 2006. Ingen 
särskiljning har gjorts mellan de olika typerna av boende som finns inrymt i 
kategorin flerbostadshus. Det kan därför innebära allt från en lyxvåning till 
en liten etta med kokvrå. På  motsvarande sätt innebär kategorin småhus alla 
lägenheter som vi normalt sett kallar villor oavsett om det är radhus, kedje-
hus eller fristående villor.  

Slutligen har sambandet mellan individernas livsbana och boendekom-
mun och hustyp analyserats med hjälp av korstabeller, som för att öka visua-
liseringsgraden redovisas i form av stapeldiagram.  

3.3 Populationen  
Följande avsnitt syftar till att ge en allmän och vid beskrivning av den ål-
derskohort som står i fokus i uppsatsen. De i undersökningen ingående indi-
viderna är alla som är födda mellan 1968 och 1971 och någon gång mellan 
1990 och 1996 varit folkbokförda i det som jag definierar som tätbygds- 
eller glesbygdskommuner.  

Av tabell 4 nedan framgår att det totala antalet i populationen är 212 427. 
Det är något fler kvinnor, 51,2 procent, än män som är 48,8 procent. Det 
finns också en liten men märkbar skillnad i antal mellan de fyra åren. År 
1968 bidrar med flest individer, 54 904 medan 1969 har minst antal med 
52 187.  
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Tabell 4. Undersökningspopulationen fördelad på kön och födelseår. 

Födelseår Man Kvinna Totalt 

1968 26 896 28 808 54 904 
1969 25 754 26 433 52 187 
1970 25 313 27 023 52 336 
1971 25 765 27 235 53 000 
Totalt (N) 103 728 108 699 212 427 
Totalt (%) 48,8 51,2  

Källa: PLACE 

Av de 212 427 individer som ingår i populationen har inte alla bott i samma 
kommun under hela perioden. Tvärtom så befinner sig dessa individer i det 
som kanske är livsbanans mest rörliga period geografiskt sett. Det innebär att 
människor under perioden har flyttat till respektive flyttat från de två kom-
muntyperna som står i fokus. Därför går det inte att göra en total samman-
ställning över hur många som bor i gles respektive tätbygden för hela perio-
den utan vi får nöja oss med att titta på hur det såg ut 1996.  

Tabell 5. Undersökningspopulationen 1996 fördelad på kön och geografisk hemvist. 
Geografisk hemvist 
1996 

Man Kvinna Totalt Totalt 

  (%)  (%)  (%)  (N) 

Glesbygdskommun 7,0 5,8 6,4 13 531 
Tätbygdskommun 79,0 78,2 78,6 166 959 
Lämnat 14,0 16,0 15,0 31 937 
Totalt (N) 103 728 108 699  212 427 
Totalt (%) 48,8 51,2 100  

Källa: PLACE 

Tabell 5 visar att av de drygt tvåhundratusen individerna har de flesta under 
1996 haft tätbygden som geografisk hemvist. 78,6 procent av populationen 
var under det året folkbokförda i tätbygden. Drygt 6 procent hade någon av 
glesbygdskommunerna som geografisk hemvist. Resterande 15 procent har 
lämnat undersökningsområdena och bosatt sig någon annan kommuntyp, 
avlidit eller lämnat landet. Som redan konstaterats i föregående tabell är 
kvinnorna något fler än männen i populationen. Intressant i detta samman-
hang är dock att det är tätbygden som står för överskottet av kvinnor. I gles-
bygden är kvinnorna färre än männen.  

I en undersökning som denna är det också intressant att se om individerna 
är födda i Sverige eller inte. I tabell 6 nedan presenteras hur stor andel av 
kohortens ungdomar som har svenskt ursprung, det vill säga om de är födda i 
Sverige av i Sverige födda föräldrar, har svenskt ursprung men med minst en 
förälder född utrikes eller om de är utrikes födda.  
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Den absoluta majoriteten, 79 procent, av populationen är född i Sverige 
av i Sverige födda föräldrar. Endast fem procent tillhör kategorin andra ge-
nerationens invandrare och knappt 16 procent av populationen är utrikes 
född. En tydlig skillnad mellan glesbygd och tätbygd framträder i tabell 6, 
nämligen att en större andel av glesbygdsungdomarna har ett helsvenskt 
ursprung och färre ett utrikes ursprung. Det skiljer exempelvis cirka tio pro-
centenheter mellan andelen utrikes födda i glesbygd (5,2 procent) och ande-
len utrikes födda i tätbygd (16,6 procent). De så kallade andra generationens 
invandrare eller de som är inrikes födda med minst en utrikes född förälder 
är också betydligt fler i tätbygden än i glesbygden.   

Tabell 6. Undersökningspopulationen 1996 fördelad på geografiskt ursprung och 
geografisk hemvist. 
Geografisk hemvist 
1996 

Inrikes född 
med inrikes 

födda föräld-
rar 

 Inrikes född 
med minst en 

utrikes född 
förälder

Utrikes född  Totalt 

 (%)  (%)  (%) (N) 
Glesbygdskommun 93,7 1,1 5,2 13 531 
Tätbygdskommun 77,8 5,6 16,6 166 959 
Totalt (N) 142 572 9 483 28 435 180 490 
Totalt (%) 79,0 5,3 15,8   

Källa: PLACE 

Det kan vara ytterst betydelsefullt i sammanhanget att i den del av popula-
tionen som har tätbygden som hemvist har nästan 17 procent (se tabell 6) ett 
utrikes ursprung. De eventuella sociokulturella skillnaderna mellan dessa 
individer och de i Sverige födda bidrar sannolikt till skilda mönster i de fyra, 
i undersökningen i fokus stående, livshändelserna.  

En annan faktor som är av yttersta vikt, och som vidare hjälper till att ge 
en bild av den ålderskohort som här står i fokus är den utbildningsnivå de 
har. Figur 7 nedan visar andelen från glesbygd och tätbygd inom fyra olika 
utbildningskategorier.  
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Figur 7. Högsta slutförda utbildning för undersökningspopulationen år 1996 i gles-
bygd och tätbygd. 
Källa: PLACE 

För den första kategorin, de som har grundskola som högsta slutförda utbild-
ning, ser vi att det endast råder en marginell skillnad mellan glesbygd och 
tätbygd. Andelen med endast grundskola som högsta slutförda utbildning är 
något större i glesbygden. Nästa utbildningskategori är praktiskt, yrkesinrik-
tat gymnasium. Där uppenbaras en intressant skillnad mellan de två kom-
muntyperna. Mer än 50 procent av de år 1996 i glesbygden boende har en 
praktisk utbildning som sin högsta slutförda utbildning. Ungefär en tredjedel 
av tätbygdens ungdomar har en yrkesinriktad utbildning. Den tredje katego-
rin, de som har slutfört en teoretisk gymnasieutbildning, utgör cirka 20 pro-
cent av tätbygdens och något mindre än 15 procent av glesbygdens invånare. 
Den högsta utbildningsnivån, eftergymnasial utbildning, hade en femtedel av 
glesbygdens och mer än en tredjedel av tätbygdens ungdomar uppnått. Det 
går utan tvekan att här dra slutsatsen att tätbygdens invånare i större ut-
sträckning än glesbygdens är akademiker med eftergymnasial utbildning. 
Detta samtidigt som det omvända faktumet råder, nämligen att glesbygdens 
unga vuxna oftare än tätbygdens är yrkesutbildade. Dessa mönster skulle 
kunna ge effekten att glesbygdens ungdomar tidigare än tätbygdens kommer 
ut i arbetslivet och tidigare upplever många av de livshändelser som här står 
i fokus. De skulle också i och med detta kunna skaffa sig en fördel på bo-
stadsmarknaden gentemot de i tätbygden boende.  
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4 Resultat  

I detta kapitel presenteras hur de fyra livsbanehändelserna inträffar bland 
ungdomar födda mellan 1968 och 1971 i glesbygden och i tätbygden. Detta 
följs av ett avsnitt där multipel linjär regression används för att förklara de 
eventuella skillnaderna i ålder mellan glesbygd och tätbygd för de fyra livs-
banehändelserna. Till sist avslutas kapitlet med ett avsnitt som fokuserar på 
kohortens boende med avseende på hustyp år 2006.   

4.1 De fyra livshändelsernas tidpunkt i glesbygd och 
tätbygd 
I detta avsnitt kommer de fyra olika livshändelserna att presenteras. För var 
och en av de fyra händelserna redogörs för hur stor andel av populationen 
som upplevt den aktuella livshändelsen, vid vilken ålder samt populationens 
genomsnittliga ålder vid händelsen.  

4.1.1 Flytten från föräldrahemmet13 
Den första av de fyra livsbanehändelserna som ska skärskådas är flytten från 
föräldrahemmet. Som jag tidigare varit inne på antyder tidigare forskning 
(Lundström, 2006; SCB 2008) att det finns regionala skillnader i tidpunkten 
för flytten från föräldrahemmet. Vi börjar dock med att konstatera att alla i 
ålderskohorten ingående ungdomar inte hade flyttat hemifrån 1996. Av ta-
bell 7 nedan framgår att 17 procent av glesbygdens och lite mer än 14 pro-
cent av tätbygdens ungdomar ännu inte hade lämnat föräldrahemmet senast 
1996.  

I materialet ingår, som ovan beskrivits, alla som är födda mellan 1968 och 
1971 och som någon gång under perioden 1990 – 1996 varit folkbokförda i 
glesbygds- eller tätbygdskommuner. Det innebär att ett antal av populationen 
har sitt geografiska ursprung utanför glesbygds- eller tätbygdskommunerna. 

                                                 
13 Flytten från föräldrahemmet definieras med hjälp av Folkbokföringslagen. Den säger bland 
annat att en person anses vara bosatt på den fastighet där dygnsvilan i huvudsak sker, eller kan 
förväntas ske efter en flyttning. Vidare sägs att om en person kan antas vara bosatt på flera 
fastigheter ska den fastighet där han eller hon eventuellt lever med sin familj räknas som 
folkbokföringsadress (Folkbokföringslagen 1991).  
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I tabell 7 blir detta faktum tydligt när man studerar kolumnen för ursprungs-
kommun och där ser att 121 141 individer kommer från en annan kommun-
typ. Eftersom kolumnen ursprungskommun visar den kommun de kommer 
ifrån vid flytten hemifrån, det vill säga deras föräldrars hemkommun, har 
100 procent av de från Annan kommuntyp registrerats som Har flyttat annars 
skulle de inte finnas med i materialet.  

Tabell 7. Andelen av ålderskohorten som hade flyttat hemifrån senast 1996.  
Kommuntyp Har flyttat Ej flyttat Totalt 
 N % N % N 
Glesbygdskommun 7 890 83,0 1 611 17,0 9 501 
Tätbygdskommun 70 054 85,7 11 684 14,3 81 738 
Annan kommuntyp 121 141 100 0 0 121 141 
Totalt 199 085  13 295  212 380 

Källa: PLACE 

Efter att ha konstaterat att en något större andel av glesbygdens ungdomar 
inte har flyttat från föräldrahemmet före 28 års ålder ska vi så se vilken ålder 
de flyttande har. Figur 8 visar oss att en något större andel av glesbygdens än 
tätbygdens ungdomar lämnat föräldrahemmet vid 19 års ålder. Mönstret att 
en större andel flyttar hemifrån tidigt i glesbygden håller i sig fram till 22 
årsåldern då kurvorna närmar sig varandra. Vid den ålder då allra flest flyttar 
hemifrån, det vill säga runt 22, börjar tätbygdens ungdomar att flytta i större 
omfattning än glesbygdsungdomarna. Därefter till och med 28 år är det tät-
bygdens ungdomar som i högre grad flyttar.  
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Figur 8. Ålder vid flytten från föräldrahemmet för födda 1968–1971 i glesbygd 
respektive tätbygd.  
Källa: PLACE 
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Figur 9. Kumulativ procent av antalet individer som flyttat hemifrån i varje ålders-
klass. 
Källa: PLACE 

Figur 9 ovan visar oss den kumulativa procenten av antalet individer som 
flyttat hemifrån i varje åldersklass. Samma mönster som i figur 8 framträder, 
det vill säga att glesbygdsungdomarna flyttar tidigt i större utsträckning än 
tätbygdsungdomarna. Från och med 24 årsåldern är det istället fler tätbygds-
ungdomar som lämnar sitt föräldrahem. Vi kan också se det som även fram-
träder i tabell 7 ovan, att vid 28 år har mellan 80 och 90 procent av alla ung-
domar flyttat hemifrån. Något fler i tätbygdskommunerna än i glesbygds-
kommunerna.   

Figur 10 och 11 nedan visar i detalj hur de i populationen ingående indi-
viderna har rört sig i rummet vid flytten från föräldrahemmet. I figur 10 ser 
vi att dubbelt så många män som kvinnor flyttar inom glesbygden när de 
lämnar sina föräldrar. Endast en liten andel, såväl män som kvinnor, tar ste-
get från glesbygd till landets mest urbana områden. En relativt stor andel av 
kohortens glesbygdsungdomar som flyttat hemifrån, cirka 27 procent kvin-
nor och drygt 15 procent män, letar sig till helt andra geografiska områden 
vid uppbrottet från föräldrarna.  

Mönstret för de som lämnar föräldrahemmet i tätbygd ser likadant ut som 
ovan med avseende på att det är en större andel män än kvinnor som flyttat 
hemifrån oavsett vart de flyttat. Uppemot 45 procent av alla män som flyttar 
från sina föräldrar i tätbygden blir kvar i samma kommuntyp medan motsva-
rande siffra för kvinnor är knappt 35 procent. Att lämna tätbygden för en 
annan kommuntyp är ovanligare än att lämna glesbygden för en annan typ av 
kommun. Ungefär 15 procent av den manliga delen av kohorten och fem 
procentenheter färre bland kvinnorna gör denna flyttning. Endast ett fåtal av 
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ungdomarna väljer att ta steget från tätbygden till glesbygden vid flyttningen 
från föräldrahemmet.  
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Figur 10. Målkommun vid flytten från föräldrahemmet i glesbygd. Andel av samtli-
ga som flyttat hemifrån i glesbygd.  
Källa: PLACE 
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Figur 11. Hemkommun och målkommun vid flytten från föräldrahemmet i tätbygd. 
Andel av samtliga som flyttat hemifrån i tätbygd.  
Källa: PLACE  

I figurerna 12 och 13 finns inte de i kohorten som vid flytten hemifrån bott i 
en annan kommun. Detta beror på det metodproblem som omnämndes i me-
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todavsnittet, nämligen att de i kohorten ingående individerna vid ett eller 
flera tillfällen kan ha bott i en annan kommuntyp. Således innebär det att ett 
antal av dem vid flytten hemifrån lämnade andra kommuner än de som här 
står i fokus till förmån för en glesbygd eller tätbygdskommun. 

Informationen i figur 8 ovan skvallrar om att den genomsnittliga åldern 
för flytten hemifrån bör ligga runt 22 år. I tabell 8 nedan redovisas genom-
snittsålder fördelat på glesbygd, tätbygd och kön för denna livsbanehändelse. 
Totalt sett lämnar glesbygdsungdomarna sina föräldrar tidigare än tätbyg-
dens dito. Detta stämmer väl överens med Lundström (2006), som kommit 
fram till att det kan skilja så mycket som 1,5 år mellan Stockholmsungdo-
mars och glesbygdsungdomars ålder vid flytten. Här är differensen inte lika 
stor då dels undersökningspopulationen har ett begränsat åldersspann, ung-
domarna befinner sig i spannet 19-28 år, och dels finns även Malmö och 
Göteborg med förorter med i materialet.  

Även det faktum att det framförallt är kvinnorna i glesbygden som står för 
den tidiga flytten, de lämnar sina föräldrar vid cirka 22 år, har sitt stöd i tidi-
gare forskning (se Bergenstråhle, 2007). Även tätbygdens kvinnor flyttar 
tidigare än männen i tätbygd. De som bor kvar längst i föräldrahemmet är 
männen i tätbygden, de flyttar först vid 22,9 års ålder. Totalt skiljer det näs-
tan ett halvår i genomsnittsålder mellan könen. Differensen mellan gles- och 
tätbygd är något mindre, cirka 0,3 år.   

Tabell 8. Populationens genomsnittsålder vid flytten från föräldrahemmet fördelat 
på glesbygd, tätbygd och kön. Standardavvikelse inom parentes.  
Kön  Kommun vid flytten 
 Glesbygd Tätbygd Samtliga 
Män 22,71 

(1,93) 
22,93 
(1,81) 

22,91 
(1,82) 

Kvinnor 22,05 
(1,88) 

22,48 
(1,80) 

22,44 
(1,81) 

Totalt 22,46 
(1,94) 

22,73 
(1,82) 

 

Källa: PLACE 

4.1.2 Tvåsamheten 

Den livshändelse som här ska presenteras kan egentligen vara av tre olika 
slag, nämligen partnerskap, giftermål och samboende. Det handlar med 
andra ord om den händelse i livet då två människor ingår förpliktelsen att 
leva tillsammans. Partnerskapen och giftermålen är väl registrerade i statisti-
ken men sammanboendet är svårare att komma åt i det statistiska materialet 
eftersom detta inte alltid registreras i Sverige. Det är först när två ogifta 
människor med ett eller flera gemensamma barn bor samman som de i stati-
stiken registreras som sambos och som de i taxeringshänseende betraktas 
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som en familj.14 Det finns med andra ord ett antal sammanboende som inte 
kommer med i denna statistik. Om det finns anledning att tro att andelen 
samboende utan barn skiljer sig beroende på om man bor i tätbygd eller 
glesbygd får alltså i detta arbete vara osagt.   

Istället får utgångspunkten vara de statistiska uppgifter som faktiskt finns 
att tillgå. När det gäller att finna statistiskt underlag för de som ingått denna 
typ av åtagande kan man i databasen använda sig av en variabel som anger 
de olika typerna av civilstånd. I detta fall är det alltså giftermål, partnerskap 
och som sagt samboende med minst ett gemensamt barn.  

Det finns ingen möjlighet att ge en samlad och total bild av hur många el-
ler hur stor andel av populationen som i gles- respektive tätbygd hade gift 
sig, ingått partnerskap eller blivit sambos för hela perioden. Detta eftersom 
individerna inte varit bosatta i samma typ av kommun under hela perioden. 
De kan exempelvis ha flyttat mellan kommuntyperna ett flertal gånger och 
till och med lämnat gles- eller tätbygden för en annan kommuntyp. Istället 
redovisas nedan i figur 12 andel i kumulativ procent som för första gången 
ingått en förpliktelse som tvåsamhet. Redan vid nitton års ålder är det en 
något större andel av kohorten som ingår tvåsamhet i glesbygden än i tät-
bygden. Denna skillnad mellan de geografiska kontexterna ökar sedan suc-
cessivt under några år för att hålla i sig ända till 28 års ålder då ungefär 53 
procent av glesbygdens och cirka 46 procent av tätbygdens ungdomar hade 
ingått någon form av tvåsamhet.   

                                                 
14 Sambolagen (2003:376) säger: ”Med sambor avses två personer som stadigvarande bor 
tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.” Men SCB som tillhandahåller 
det statistiska materialet till PLACE kan inte samregistrera två personer som bor ihop på 
samma adress utan gemensamma barn. Det är först när de två har ett gemensamt barn som de 
statistiskt kan ses som sambos (SCB 2005).  
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Figur 12. Andel i varje åldersklass som för första gången ingått tvåsamhet till och 
med år 1996. Kumulativ procent av antalet individer i varje åldersklass. 
Källa: PLACE 

Det är alltså mellan fem och tio procentandelar fler som ingått någon form 
av tvåsamhet i glesbygden till och med 28 års ålder. Nedan ska vi i figur 13, 
se hur tidpunkten för denna händelse skiljer sig åt mellan glesbygd och tät-
bygd.  

Upp till och med 26 års ålder är det en större andel av glesbygdens ung-
domar som ingår sådana förpliktelser som att gifta sig, ingå partnerskap eller 
samboendeskap. Detta kan med stor sannolikhet förklaras med det ovan kon-
staterade faktumet att en större andel av tätbygdens ungdomar väljer högre 
utbildning (se figur 7) och därför kommer senare in i den livsfas där man 
flyttar samman och bildar bo.  Från 26 år och fram till 28 år är det istället de 
i tätbygden boende som i större utsträckning väljer att ingå tvåsamhet. Det 
sammanfaller med den tidpunkt i livsbanan där det är troligt att man hunnit 
avsluta en högre utbildning och blivit redo att ta steget in i en familjebildan-
de karriär.   

Det är i detta sammanhang viktigt att poängtera att det är möjligt att en 
person som 1996 var, låt säga 28 år, i realiteten kan ha hunnit vara sambo, 
registrerad partner eller gift ett flertal gånger. Men i denna undersökning tas 
endast med den av SCB först registrerade civilståndshändelsen i varje indi-
vids livsbana.  
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Figur 13. Ålder vid första samboendet, giftermålet eller partnerskapet. Procent av 
antalet i varje åldersklass 
Källa: PLACE 

En fråga som då kvarstår är hur populationens genomsnittsålder ser ut för 
denna livsbanehändelse uppdelat på glesbygd, tätbygd och kön. Tabell 9 
nedan ger svar på denna fråga.  

Tabell 9. Populationens genomsnittsålder för första samboendet, partnerskapet eller 
giftermålet fördelat på glesbygd, tätbygd och kön. Standardavvikelse inom parentes.  
Kön Kommun vid första tvåsamheten  
 Glesbygd Tätbygd Samtliga 
Män 24,11 

(2,04) 
24,43 
(2,08) 

24,39 
(2,08) 

Kvinnor 23,16 
(2,11) 

23,74 
(2,22) 

23,70 
(2,21) 

Totalt 23,51 
(2,13) 

24,00 
(2,00) 

 

Källa: PLACE  

Som vi ser ovan kan man konstatera att kvinnor upplever denna livsbane-
händelse tidigare än män. Kohortens kvinnor ingår sin första tvåsamhet vid 
23,70 år och männen vid 24,39 år. Skillnaden mellan könen är störst i gles-
bygd där genomsnittsåldern för män är 24,11 och för kvinnor nästan ett år 
mindre, nämligen 23,16 år. I tätbygden är skillnaden något mindre men ändå 
påtaglig. Vidare kan fastslås att glesbygdens invånare ingår sådana förplik-
telser som äktenskap, partnerskap eller samboende vid en genomsnittlig ål-
der av 23,51 år medan tätbygdens ungdomar är cirka ett halvår senare totalt 
sett.    
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4.1.3 Det första barnet 
Den tredje av de livsbanehändelser som står i fokus här är tidpunkten för när 
undersökningspopulationen får det första barnet, om de överhuvudtaget skaf-
far barn. Figur 14 nedan visar andel i kumulativ procent, av antalet individer 
i varje åldersklass, som fått sitt första barn i glesbygd och i tätbygd. Det är, 
av kohortens ungdomar, de i glesbygden som i större utsträckning skaffar 
barn. Skillnaderna i kumulativ procent ökar successivt med ökande ålder på 
kohortens ungdomar. Vid 28 års ålder är skillnaden tio procentenheter. Av 
kohortens glesbygdsungdomar har då 41 procent fått minst ett barn och av 
tätbygdens ungdomar är motsvarande siffra 31 procent. Det ger en tydlig 
fingervisning om att tätbygdens ungdomar inte i lika hög grad som glesbyg-
dens prioriterar barnafödande fram till 28 års ålder. Ett annat faktum, som 
också är betydelsefullt och som inte ska förbises, är att majoriteten av de i 
kohorten ingående ungdomarna inte blivit föräldrar vid 28 år.   
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Figur 14. Andel i varje åldersklass som blivit förälder för första gången. Kumulativ 
procent av antalet individer i varje åldersklass. 
Källa: PLACE 

Att få barn är troligen den av de i undersökningen ingående livsbanehändel-
ser som, åtminstone på sikt, mest påverkar boendet. Dels för att familjen 
faktiskt blir större och dels för att steget då ofta tas in i den bostadsägande 
karriären. Figur 15 nedan visar hur tidpunkten för det första barnet skiljer sig 
mellan glesbygd och tätbygd. Från 20 års ålder fram till cirka 22 år är det 
ungefär en halv till en procent fler som blir föräldrar i glesbygden än i tät-
bygden. I åldersspannet mellan 23 år och 26 år är skillnaden större mellan de 
urbant och de ruralt levande ungdomarna när det gäller tidpunkten för barna-
födande. Efter 26 års ålder minskar så skillnaden igen till en knapp procent.  
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Figur 15. Ålder vid första barnet. Procent av antalet i varje åldersklass 
Källa: PLACE 

Med ledning av figurerna 14 och 15 kan vi konstatera att kohortens ungdo-
mar som är hemmahörande i glesbygden skaffar barn tidigare än sina jämn-
åriga i tätbygden.  Låt oss då också granska kohortens genomsnittsålder för 
denna kanske mest omvälvande av de fyra livsbanehändelserna.  

Tabell 10. Populationens genomsnittsålder vid första barnet fördelat på glesbygd, 
tätbygd och kön. Standardavvikelse inom parentes.   
Kön Kommun vid första barnet  
 Glesbygd Tätbygd Samtliga 
Män 24,54 

(1,89) 
24,79 
(1,88) 

24,75 
(1,89) 

Kvinnor 23,99 
(1,99) 

24,41 
(1,98) 

24,37 
(1,99) 

Totalt 24,20 
(1,97) 

24,55 
(1,95) 

 

Källa: PLACE  

I tabell 10 ovan ser vi att totalt sett blir populationens kvinnor föräldrar vid 
24,37 år och män vid 24,75. Det är, precis som konstaterats i figurerna ovan, 
även för denna livsbanehändelse så att i glesbygden sker den tidigare än i 
tätbygden.  Lägst genomsnittsålder har kvinnor i glesbygd med 23,99 medan 
kvinnorna i tätbygden väntar nästan ett halvår längre. Skillnaden mellan män 
i de två geografiska områdena är något mindre. De av kohortens individer 
som väntar längst med att skaffa barn är män i tätbygden, de är 24,79 år i 
genomsnitt. 
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4.1.4 Separationen 
I det här avsnittet behandlas separationer och skilsmässor som den fjärde och 
sista av de livsbanehändelser som står i fokus. Tidigare, i figur 2, har vi sett 
att under de senaste 30 åren har årligen cirka 20 000 skilsmässor skett i lan-
det. Men en separation kan vara minst lika uppslitande om man inte är gift. 
Per definition ger en separation eller skilsmässa upphov till förändrade bo-
stadsbehov eftersom minst en i hushållet oftast flyttar till en annan bostad. 
Här föreligger samma problem som i avsnittet om tvåsamheten, det vill säga 
att alla sammanboende inte är registrerade. Därför kan man följaktligen inte 
heller finna alla dem som separerar. På samma sätt som i det fallet får ut-
gångspunkten vara de som i databasen registrerats som gifta, sammanboende 
med gemensamma barn eller med registrerade partnerskap. Om de under ett 
senare år registrerats som ensamstående eller ensamstående med barn har de 
i denna studie räknats som skilda eller separerade.  

Ett faktum som bör påpekas i sammanhanget är att eftersom en större an-
del av glesbygdens ungdomar har ingått tvåsamhet ger det fler potentiella 
separationer eller skilsmässor i glesbygden än i tätbygden.   

Figur 16 visar oss den kumulativa procenten av antalet individer i varje 
åldersklass som separerat eller skilt sig första gången. Fram till och med 24 
år är det ingen större skillnad mellan glesbygdens och tätbygdens uppbrotts-
frekvens. Från cirka 25 till 28 år delar sig dock de två kurvorna i figuren och 
glesbygdens ungdomar upplever i större utsträckning än tätbygdens ungdo-
mar skilsmässor eller separationer under denna åldersfas. Vid 28 års ålder 
har tio procent av glesbygdens ungdomar och cirka 8,5 procent av tätbyg-
dens ungdomar upplevt ett uppbrott i form av en separation eller en skils-
mässa.  
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Figur 16. Andel i varje åldersklass som separerat eller skilt sig för första gången. 
Kumulativ procent av antalet sambos och gifta i varje åldersklass. 
Källa: PLACE 

0

0,5

1

1,5

2

20 21 22 23 24 25 26 27 28

%

Ålder

Ålder vid första separationen eller 
skilsmässan

Tätbygdskommun

Glesbygdskommun

 
Figur 17. Ålder vid första separationen eller skilsmässan fördelat på annan kom-
muntyp, glesbygd och tätbygd. 
Källa: PLACE  

I figur 17 ovan framgår vid vilken ålder undersökningspopulationen separe-
rar eller skiljer sig. Före 24 års ålder är det i stort sett lika vanligt med denna 
livsbanehändelse i gles- som i tätbygd. Men från 25 årsåldern skiljer sig 
separations- och skilsmässobeteendet åt mellan de två geografiska kontex-
terna på så sätt att en mindre andel separerar eller skiljer sig i tätbygden än i 
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glesbygden. Skillnaderna är dock små, endast en halv procent vid åldern 27 
år, då avståndet mellan de två kurvorna är störst.  

De två ovan presenterade figurerna antyder att skillnaderna i genomsnitts-
ålder mellan gles- och tätbygd för denna livsbanehändelse kan vara små. 
Tabell 11 nedan bekräftar detta. Skillnaderna i total genomsnittlig ålder mel-
lan gles- och tätbygd är nästan obefintliga. Män separerar eller skiljer sig 
senare i glesbygd och kvinnor senare i tätbygd. När det gäller genomsnittsål-
der för uppbrott från ett förhållande så är skillnaderna alltså större mellan 
könen än mellan de geografiska kontexterna glesbygd och tätbygd. Dessa 
könsskillnader kan med stor sannolikhet förklaras med att kvinnan ofta är 
yngre än mannen i ett förhållande. Möjligen skulle också skillnaderna mellan 
de två geografiskt indelade kommuntyperna vara större vid en studie på en 
äldre kohort.   

Tabell 11. Populationens genomsnittsålder vid första separationen eller skilsmässan 
fördelat på glesbygd, tätbygd och kön. Standardavvikelse inom parentes.  
Kön Kommun vid första separationen  
 Glesbygd Tätbygd Samtliga 
Män 25,03 

(1,82) 
24,89 
(1,82) 

24,90 
(1,82) 

Kvinnor 24,48 
(1,97) 

24,59 
(1,90) 

24,58 
(1,91) 

Totalt 24,68 
(1,94) 

24,70 
(1,88) 

 

Källa: PLACE 

Resultatet pekar på att samtliga av dessa livshändelser är förskjutna i tid för 
tätbygd jämfört med glesbygd. I den aktuella kohorten sker alltså dessa fyra 
livshändelser tidigare för de glesbygdsboende. Det går också att identifiera 
skillnader i ålder mellan könen. Kvinnor är, oavsett var de bor, yngre än 
männen vid samtliga av de aktuella händelserna. Kvinnor i glesbygden är de 
som tidigast av alla i kohorten, upplever de fyra händelserna. Män, framför-
allt boende i tätbygdskommuner, är de som, med undantag för separation 
eller skilsmässa, har högst genomsnittsålder i kohorten.   

4.2 Vad påverkar tidpunkten för de fyra 
livshändelserna? 
I det förra kapitlet har fokus legat på kohortens variation i tidpunkt för de 
fyra olika livshändelserna. Jag konstaterade där att det finns skillnader i ge-
nomsnittsålder mellan såväl tätbygd och glesbygd som mellan könen. Med 
andra ord skulle man kunna säga att livsbanans utseende, med avseende på 
de fyra livshändelserna, skiljer sig åt i glesbygd och i tätbygd. I tätbygden 
tycks samtliga av dessa livshändelser förskjutas i jämförelse med glesbyg-
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den. Samma mönster gäller för män, som senare än kvinnor upplever dessa 
händelser oavsett geografisk hemvist.   

Det här kapitlets syfte är att söka samband mellan tidpunkten för de fyra 
livshändelserna i glesbygd och tätbygd och ett antal socioekonomiska vari-
abler. Detta görs med en multipel linjär regressionsanalys på var och en av 
de fyra händelserna. Nedan, i tabell 12, presenteras först en variabelförteck-
ning över de i undersökningen använda variablerna uppdelade på demogra-
fiska, ekonomiska, utbildnings- och boendevariabler.  

Tabell 12. En förteckning över de i undersökningen använda variablerna. 

Variabelnamn Beskrivning 

Demografiska  
Löpnummer Ersätter personnummer. 
Födelseår  
Kön  
Bostadskommun (grundva-
riabel) 

Folkbokföringskommun 31/12 aktuellt år. 

- Tätbygdskommun  
- Glesbygdskommun  
Familjeställning (grundva-
riabel) 

Anger personens ställning i familjen aktuellt år.  

- Gift Anger om personen är gift. Benämns i uppsatsen som tvåsam-
het. 

- Sammanboende Anger om personen bor tillsammans med någon och har minst 
ett gemensamt barn. Benämns i uppsatsen som tvåsamhet. 

- Registrerat partnerskap Anger om personen ingått registrerat partnerskap. Benämns i 
uppsatsen som tvåsamhet. 

- Barn Anger om personen har fått barn eller ej. 
- Skild Anger om personen genomgått en skilsmässa. 
- Separerad Anger om personen separerat från ett samboförhållande. 
Född i Sverige av svenska 
föräldrar 

Minst en av föräldrarna ska vara född i Sverige. 

Född i Sverige med invand-
rade föräldrar  

Invandrad svensk Utrikes födda föräldrar.  
Ålder vid flytt  
Ålder vid tvåsamhet  
Ålder vid första barnet  
Ålder vid sep/skilsmässa  
Hemkommun Anger typ av kommun vid flytten från föräldrarna 
Målkommun Anger typ av målkommun vid flytten från föräldrarna 
Kommun vid tvåsamhet Anger typ av kommun vid ingåendet i första tvåsamheten 
Kommun vid barn Anger typ av kommun vid första barnets födelse 
Kommun vid separation Anger typ av kommun vid första separationen eller skilsmäs-

san 
Ekonomi  
Socialbidrag (grundvaria-
bel) 

Summerad till hushållsnivå. Anges i hundratal kronor. 

- Socialbidrag året innan 
aktuell händelse 

Hushållet har någon gång under året som föregår aktuell livs-
händelse erhållit socialbidrag. 
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- Socialbidrag under året 
för aktuell händelse 

Hushållet har någon gång under året för aktuell livshändelse 
erhållit socialbidrag. 

- Socialbidrag året efter 
aktuell händelse 

Hushållet har någon gång under året efter aktuell livshändelse 
erhållit socialbidrag. 

Arbetslöshetsersättning 
(grundvariabel) 

Individuell. Anges i hundratal kronor. 

- Arbetslös året innan 
aktuell händelse 

Individen har någon gång under året som föregår aktuell livs-
händelse erhållit arbetslöshetsersättning. 

- Arbetslös under året för 
aktuell händelse 

Individen har någon gång under året för aktuell livshändelse 
erhållit arbetslöshetsersättning. 

- Arbetslös året efter aktu-
ell händelse 

Individen har någon gång under året efter aktuell livshändelse 
erhållit arbetslöshetsersättning. 

Disponibel inkomst 
(grundvariabel) 

Individuell. Anges i hundratal kronor. 

- Låginkomsttagare vid 
aktuell händelse 

Individen har vid aktuell händelse en inkomst som understiger 
den lägsta kvartilen för populationen under aktuellt år.  

Utbildning  
Grundskoleutbildning Högsta slutförda utbildning aktuellt år. 
Praktisk utbildning Högsta slutförda utbildning aktuellt år. 
Teoretisk utbildning Högsta slutförda utbildning aktuellt år. 
Eftergymnasial utbildning Högsta slutförda utbildning aktuellt år. 
Boende  
Ägt småhus Hustyp 2006 
Flerbostadshus Hustyp 2006 

Källa: PLACE 

4.2.1 Vad påverkar ålder vid flytten från föräldrahemmet? 
Tabell 13 nedan visar resultatet av den multipla linjära regressionen på ålder 
vid flytten från föräldrahemmet.  I tabellens vänstra kolumn presenteras de i 
regressionen ingående oberoende variablerna som i tur och ordning är: barn 
eller ej, utbildning, ekonomi, mål för flytten och geografiskt ursprung. Övri-
ga kolumner redovisar regressionskoefficienterna med standardfel inom 
parentes uppdelat på män och kvinnor i glesbygd och i tätbygd.  

Det faktum att ha fått barn innan man flyttat från sitt föräldrahem har en 
signifikant effekt på åldern för flytten hemifrån. Kvinnor i såväl glesbygd 
som tätbygd och män i tätbygd vars livsbana tagit den formen att de tidigt 
blivit föräldrar lämnar sitt föräldrahem ungefär en fjärdedels år tidigare än de 
som inte blivit föräldrar tidigt. För män i glesbygden är denna effekt svagare 
och mindre signifikant.   

Tidigare forskning visar att utbildning har en betydelse för beteendet i 
samband med flytten från föräldrahemmet (Nilsson och Stranh 1999; Mulder 
2003; Sandlie 2008). Vi har ovan, i kapitlet om populationen, sett att en 
praktisk utbildning som högsta slutförda utbildning är nästan dubbelt så van-
ligt i glesbygden som i tätbygden. Det omvända förhållandet gäller för efter-
gymnasial utbildning, det vill säga att det är i stort sett en dubbelt så stor 
andel av kohortens ungdomar som har en eftergymnasial utbildning i tätbyg-
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den som i glesbygden. Tabell 13 säger oss att när det gäller praktisk utbild-
ning i jämförelse med endast grundskoleutbildning är effekten på flyttåldern 
minimal eller icke signifikant. Inte heller en teoretisk utbildning ger en signi-
fikant påverkan på åldern vid flytten hemifrån i glesbygd. I tätbygden ger 
däremot denna typ av utbildning för både män och kvinnor en höjd flyttålder 
med cirka 0,2 år. En eftergymnasial utbildning ger ingen signifikant effekt 
på mäns flyttålder i glesbygden men däremot på kvinnors flyttålder som ökar 
en tredjedels år. I tätbygden, där betydligt fler har den högsta möjliga typen 
av utbildning och där tillgängligheten till sådana utbildningar är större, vän-
tar kvinnor ett knappt halvår och män ett drygt halvår med att flytta hem-
ifrån. Utbildningens effekt på åldern vid flytten hemifrån kan, för kohortens 
invånare i tätbygd, sammanfattas med att en ökande utbildningsnivå ger en 
senare flyttning.  

De ekonomiska variablerna, i form av socialbidrag, har även de en varie-
rande signifikans och effekt på denna livsbanehändelse. I regressionen i ta-
bell 13 finns tre olika variabler som kontrollerar för effekten vid tre olika 
tidpunkter, året innan flyttningen, under flyttåret och året efter flyttningen. 
Att uppbära socialbidrag i glesbygd året innan flytten hemifrån ger inte en 
signifikant påverkan på åldern för denna livshändelse. I tätbygden ger det 
dock en försenande effekt på ungefär 0,3 år. När det gäller socialbidrag un-
der samma år som flyttningen sker är förhållandet det omvända. I glesbygd 
lämnar dessa ungdomar sitt föräldrahem något tidigare än de som inte har 
uppburit socialbidrag. En förklaring till detta kan vara att socialbidraget be-
talas ut till hushållet och är inte ett individuellt bidrag. Ungdomar som flyttar 
från hushåll som tvingas komplettera sin inkomst med socialbidrag i gles-
bygden gör detta tidigare, kanske för att underlätta försörjningsbördan. Den-
na typ av bidrag året efter flytten har en signifikant tidigläggande effekt på 
flyttåldern för alla utom kvinnor i glesbygden. Att uppbära socialbidrag i 
anslutning till flytten från sina föräldrar ger med andra ord en ganska tydlig 
signifikant effekt på tidpunkten för när detta sker för alla utom kvinnor i 
glesbygden.  

Flyttens destination har också en betydelse, åtminstone om den sker till 
tätbygd. Effekten av att lämna glesbygden till förmån för tätbygden är kraf-
tigare än för att flytta inom tätbygden. Det vill säga att de som vid flytten 
hemifrån ersätter glesbygden med ett tätbygdsboende gör detta senare än de 
som flyttar inom tätbygden. En flyttning till glesbygdskommuner ger ingen 
signifikant ålderseffekt.  

Vi har ovan, i tabell 6, sett att andelen invånare med utländsk bakgrund är 
större i tätbygden än i glesbygden. Effekten på åldern för flytten från sitt 
föräldrahem för kohortens invånare som är födda i Sverige med invandrade 
föräldrar, är relativt låg eller har ingen signifikans. En intressant iakttagelse 
är istället att i glesbygden boende män som är utrikes födda flyttar hemifrån 
mycket tidigare än män och kvinnor i tätbygden.  
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Tabell 13. Linjär regression på ålder vid flytten från föräldrahemmet. Standardfel 
inom parentes. 
 Glesbygd 

 
Tätbygd 

 
 Män Kvinnor Män Kvinnor 

Intercept 22,801*** 
(0,103) 

22,235*** 
(0,154) 

22,561*** 
(0,039) 

22,159*** 
(0,047) 

Barn 
(ref: har ej barn) 

    

Har barn -0,122* 
(0,066) 

-0,237*** 
(0,077) 

-0,244*** 
(0,023) 

-0,262*** 
(0,024) 

Utbildning 
(ref: Grundskole-
utbildning 

    

Praktisk utbildning -0,022 
(0,092) 

-0,143 
(0,147) 

0,082*** 
(0,030) 

0,004 
(0,039) 

Teoretisk utbild-
ning 

-0,079 
(0,116) 

-0,018 
(0,157) 

0,200*** 
(0,033) 

0,234*** 
(0,039) 

Eftergymnasial 
utbildning 

0,138 
(0,107) 

0,337** 
(0,153) 

0,480*** 
(0,031) 

0,550*** 
(0,039) 

Ekonomiska vari-
abler 
(ref: ej socialbi-
drag) 

    

Socialbidrag året 
innan flytten 

0,092 
(0,114) 

 

0,130 
(0,146) 

0,288*** 
(0,033) 

0,366*** 
(0,038) 

Socialbidrag under 
flyttåret 

-0,394*** 
(0,13) 

 

-0,286* 
(0,162) 

0,067* 
(0,038) 

0,053 
(0,044) 

Socialbidrag året 
efter flytten 

-0,252** 
(0,123) 

0,021 
(0,16) 

-0,364*** 
(0,035) 

-0,257*** 
(0,04) 

Destination (ref: 
ej) 

    

Till glesbygd 0,022 
(0,065) 

-0,051 
(0,078) 

0,267 
(0,190) 

0,268 
(0,226) 

Till tätbygd 0,326*** 
(0,124) 

0,336*** 
(0,117) 

0,157*** 
(0,029) 

0,116*** 
(0,032) 

Kulturell bak-
grund  
(ref: Född i Sveri-
ge av svenska 
föräldrar)15 

    

                                                 
15 Minst en av föräldrarna ska vara född i Sverige. 
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 Glesbygd 
 

Tätbygd 
 

 Män Kvinnor Män Kvinnor 

Född i Sverige med 
invandrade föräld-
rar 

-0,224 
(0,284) 

0,102 
(0,328) 

0,141*** 
(0,034) 

0,052 
(0,039) 

Invandrad svensk -0,593* 
(0,314) 

0,417 
(0,381) 

0,224*** 
(0,040) 

0,193*** 
(0,046) 

N 3 926 2 414 33 220 26 333 

R2 0,014 0,036 0,025 0,035 

*** = P< 0,01 ** = P< 0,05 * = P< 0,1 

4.2.2 Vad påverkar ålder vid första tvåsamheten? 
Ålder för den första tvåsamheten är objektet för nästa linjära regression som 
redovisas i tabell 14. Effekten på tidpunkten för när ungdomarna ingår två-
samhet, det vill säga samboende med minst ett gemensamt barn, registrerat 
partnerskap eller giftermål av att vara förälder är störst i tätbygden. Män som 
har barn i tätbygd ingår förpliktelsen tvåsamhet nästan ett halvår tidigare än 
de som inte har barn. För kvinnor är effekten på åldern för denna livsbane-
händelse att det sker cirka en fjärdedels år tidigare än för kvinnor som inte 
har barn. Män med barn i glesbygd gifter sig, blir sambo eller ingår partner-
skap ungefär 0,3 år tidigare än män i glesbygden utan barn. Att ha barn eller 
inte har ingen signifikant påverkan på tidpunkten för tvåsamhet för kvinnor i 
glesbygden. Detta stöder delvis den tidigare forskningen om sambandet mel-
lan barnafödande och äktenskap som säger att ett ökat barnafödande leder till 
ett ökat antal äktenskap (Ohlsson 2009). Detta forskningsresultat står inte 
helt oemotsagt då annan forskning säger att sammanboende par som har barn 
tillsammans inte alls ser föräldraskapet som en avgörande omständighet för 
att gifta sig. Trots detta är livslånga samboförhållanden med barn ganska 
ovanliga i Sverige och många gifter sig mellan det första och det andra bar-
net. Om barnafödandet skjuts upp sker även giftermålen senare i livsbanan 
(Bernhardt 2004). 

Tabell 14. Linjär regression på ålder vid ingåendet i samboende, partnerskap eller 
giftermål fördelat på kommuntyp och kön. Standardfel inom parentes. 
 Glesbygd 

 
Tätbygd 

 
 Män Kvinnor Män Kvinnor 

Intercept 23,952*** 
(0,204) 

22,872*** 
(0,158) 

24,196*** 
(0,055) 

23,539*** 
(0,046) 
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 Glesbygd 
 

Tätbygd 
 

 Män Kvinnor Män Kvinnor 

Barn 
(ref: har ej barn) 

    

Har barn -0,301* 
(0,168) 

0,088 
(0,124) 

-0,478*** 
(0,041) 

-0,253*** 
(0,032) 

Utbildning 
(ref: Grundskole-
utbildning 

    

Praktisk utbildning 0,294** 
(0,124) 

0,236** 
(0,113) 

0,309*** 
(0,043) 

0,286*** 
(0,039) 

Teoretisk utbild-
ning 

0,660*** 
(0,193) 

0,472*** 
(0,137) 

0,611*** 
(0,053) 

0,716*** 
(0,043) 

Eftergymnasial 
utbildning 

0,664*** 
(0,188) 

1,038*** 
(0,141) 

0,942*** 
(0,05) 

1,138*** 
(0,043) 

Ekonomiska vari-
abler (ref: ej) 

    

Arbetslös året 
innan tvåsamheten 

0,655*** 
(0,11) 

0,411*** 
(0,09) 

0,595*** 
(0,044) 

0,616*** 
(0,040) 

Arbetslös under 
tvåsamhetsåret 

-0,412*** 
(0,11) 

0,025 
(0,09) 

-0,262*** 
(0,043) 

-0,087** 
(0,039) 

Socialbidrag året 
innan tvåsamheten 

-0,280 
(0,171) 

-0,121 
(0,154) 

0,109** 
(0,055) 

-0,054 
(0,049) 

Socialbidrag under 
tvåsamhetsåret 

-0,003 
(0,145) 

-0,295** 
(0,139) 

-0,370*** 
(0,050) 

-0,317*** 
(0,045) 

Kulturell bak-
grund  
(ref: Född i Sveri-
ge av svenska 
föräldrar)16 

    

Född i Sverige med 
invandrade föräld-
rar 

0,330 
(0,412) 

-0,319 
(0,291) 

-0,296*** 
(0,061) 

-0,379*** 
(0,052) 

Invandrad svensk 0,028 
(0,221) 

0,008 
(0,181) 

0,073 
(0,046) 

-0,064 
(0,040) 

N 1 396 2 151 11 111 17 219 

R2 0,043 0,049 0,081 0,088 

*** = P< 0,01 ** = P< 0,05 * = P< 0,1 

                                                 
16 Minst en av föräldrarna ska vara född i Sverige.  
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Precis som för flytten hemifrån tycks utbildningsnivå ha en betydelse för 
tvåsamheten. Åtminstone den del av denna variabel som består av giftermål 
(Bernhardt 2004). I tabell 14 framträder tydligt mönstret att utbildning har en 
tydlig och signifikant uppskjutande effekt på åldern för tvåsamhet för såväl 
män som kvinnor i både tätbygd och glesbygd. Skillnaden mellan effekten 
av att ha en teoretisk eller eftergymnasial utbildning jämfört med endast 
grundskola är dock mycket liten för män i glesbygd. Att ha en eftergymnasi-
al utbildning för kvinnor i de båda geografiska kontexterna gör att de väntar 
över ett år längre än de som endast har grundskoleutbildning med att ingå en 
förpliktelse som tvåsamhet.  

De ekonomiska variablerna, först i form av arbetslöshetsersättning, ger 
vid handen att det faktum att man varit utan arbete någon gång under året 
innan tvåsamheten ger en försenande effekt på mellan 0,4 och 0,7 år. När det 
gäller arbetslöshet under det år som tvåsamheten inleds är det främst männen 
som upplever en signifikant effekt av detta, i glesbygd genom att tvåsamhe-
ten sker 0,4 år tidigare och i tätbygd 0,3 år tidigare. För kvinnorna sker en-
dast en svag eller icke signifikant effekt. Den oberoende variabeln socialbi-
drag året innan tvåsamheten är signifikant endast för män i tätbygd och ef-
fekten åldern för livshändelsen tvåsamhet ganska låg cirka 0,1 år. Om hus-
hållet däremot erhållit socialbidrag under samma år som tvåsamheten ingåtts 
sker denna livshändelse ungefär 0,3 år tidigare i tätbygden samt för kvinnor i 
glesbygd.    

De ungdomar som är födda i Sverige av invandrade föräldrar och boende i 
tätbygden ingår tvåsamhet ungefär en tredjedels år tidigare än inrikes födda 
med i Sverige födda föräldrar. Att vara invandrad svensk jämfört med att 
vara svenskfödd av svenskfödda föräldrar ger ingen signifikant effekt på 
åldern för tvåsamhet varken i gles- eller tätbygd.  

4.2.3 Vad påverkar ålder vid första barnet? 
Den tredje av de livsbanehändelser som en multipel linjär regression gjorts 
på är ålder vid det första barnets födelse. Vi har tidigare sett att det kan fin-
nas ett samband mellan barnafödande och giftermål (Ohlsson 2009). I tabell 
15 nedan ser vi att det faktum att kohortens ungdomar var gift före det första 
barnet ger en signifikant uppskjutande effekt på ett knappt halvår på åldern 
vid första barnets födelse för män i såväl glesbygd som i tätbygd. För kvin-
nor har civilståndet gift, ingen signifikant inverkan på åldern vid första bar-
nets födsel. Att ha upplevt en skilsmässa före det första barnets nedkomst 
innebär för glesbygdens män och kvinnor samt för tätbygdens kvinnor att 
denna händelse sker drygt 0,7 år tidigare. För de i tätbygden boende männen 
är effekten av en skilsmässa något större med nästan 0,9 år tidigare första 
föräldraskap. 

Även för denna livsbanehändelse finns tidigare forskning som konstaterar 
ett samband mellan händelsen och utbildning. Ju längre kvinnor befinner sig 
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i utbildning desto senare föder de barn (Andersson et. al 2009; Dribe och 
Stanfors 2009). Tabell 15 nedan visar oss att detta mönster gäller även i den-
na undersökning. I det övergripande mönstret att oavsett kön och geografisk 
hemvist leder en ökad utbildningsnivå till ett senare barnafödande så är ef-
fekten störst för kvinnor. De kvinnor som har eftergymnasial utbildning 
skjuter barnafödandet mer än ett år på framtiden jämfört med kvinnor som 
har grundskoleutbildning som högsta slutförda utbildning. 

Tabell 15. Linjär regression på ålder vid första barnet fördelat på kommuntyp och 
kön. Standardfel inom parentes. 
 Glesbygd 

 
Tätbygd 

 
 Män Kvinnor Män Kvinnor 

Intercept 23,712*** 
(0,126) 

23,035*** 
(0,113) 

23,959*** 
(0,043) 

23,426*** 
(0,035) 

Civilstånd  
(ref: ej) 

    

Gift vid första 
barnet 

0,487*** 
(0,154) 

-0,031 
(0,082) 

0,470*** 
(0,044) 

0,032 
(0,027) 

Skild -0,722*** 
(0,12) 

-0,716*** 
(0,103) 

-0,890*** 
(0,042) 

-0,719*** 
(0,034) 

Utbildning 
(ref: Grundskole-
utbildning 

    

Praktisk utbildning 0,284** 
(0,121) 

0,278** 
(0,108) 

0,227*** 
(0,044) 

0,284*** 
(0,035) 

Teoretisk utbild-
ning 

0,504** 
(0,201) 

0,500*** 
(0,134) 

0,555*** 
(0,056) 

0,655*** 
(0,04) 

Eftergymnasial 
utbildning 

0,734*** 
(0,195) 

1,103*** 
(0,144) 

0,795*** 
(0,055) 

1,155*** 
(0,043) 

Ekonomiska vari-
abler (ref: ej) 

    

Låginkomsttagare 
vid första barnets 
födelse17 

-0,139 
(0,19) 

0,376*** 
(0,104) 

-0,148*** 
(0,05) 

0,171*** 
(0,035) 

Socialbidrag året 
innan barnet föddes 

-0,259 
(0,171) 

0,273* 
(0,142) 

0,121** 
(0,057) 

0,137*** 
(0,044) 

Socialbidrag under 
året barnet föddes 

0,084 
(0,144) 

-0,229* 
(0,13) 

-0,147*** 
(0,053) 

-0,222*** 
(0,042) 

                                                 
17 Individen har en disponibel inkomst som understiger den lägsta kvartilen för populationen 
under aktuellt år, det vill säga det år då barnet föddes.  
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 Glesbygd 
 

Tätbygd 
 

 Män Kvinnor Män Kvinnor 

Arbetslös året 
innan barnet föddes 

0,590*** 
(0,112) 

0,462*** 
(0,091) 

0,555*** 
(0,047) 

0,725*** 
(0,041) 

Arbetslös under 
året barnet föddes 

-0,257** 
(0,112) 

-0,032 
(0,092) 

-0,205*** 
(0,046) 

-0,078* 
(0,041) 

Kulturell bak-
grund  
(ref: Född i Sveri-
ge av svenska 
föräldrar)18 

    

Född i Sverige med 
invandrade föräld-
rar 

0,451 
(0,401) 

0,039 
(0,307) 

-0,202*** 
(0,065) 

-0,350*** 
(0,052) 

Invandrad svensk -0,086 
(0,227) 

0,038 
(0,164) 

0,024 
(0,049) 

0,045 
(0,037) 

N 1 383 2 255 9 739 17 606 

R2 0,072 0,077 0,119 0,109 

*** = P< 0,01 ** = P< 0,05 * = P< 0,1 

I de ekonomiska variablerna ingår för denna livsbanehändelse en variabel 
som heter låginkomsttagare vid första barnets födelse. Den ger vid handen 
att kvinnor i glesbygd som tjänar under den lägsta kvartilen föder barn sena-
re än de som inte har låg inkomst. Även kvinnor i tätbygden väntar något 
med barn om de är låginkomsttagare. Män i tätbygd får däremot uppleva 
föräldraskapet något tidigare om de tjänar under den lägsta kvartilen jämfört 
med de som tjänar mer. Precis som i fallet med tvåsamhet är socialbidrag en 
inte lika signifikant faktor i glesbygden som i tätbygden. Att hushållet erhål-
ler socialbidrag året innan barnet föds ger i tätbygd en signifikant men inte 
särskilt kraftig effekt i form av ett senare föräldraskap. Effekten av samma 
variabel för kvinnor i glesbygd ger en något större effekt men på en lägre 
signifikansnivå. Om hushållet erhåller socialbidrag under året som barnet 
föds är det för kvinnor troligt att de är cirka 0,2 år yngre än de som inte har 
socialbidrag under det år de får sitt första barn. För män i tätbygd är effekten 
av socialbidrag under det år barnet föds något mindre.  

Att som kvinna vara arbetslös och få arbetslöshetsersättning i tätbygden 
året innan barnets nedkomst gör att man väntar cirka 0,7 år längre med det 
första barnet än de som inte haft arbetslöshetsersättning. Män, som varit 
arbetslösa under året som föregår barnets födelse, i såväl glesbygd som i 
tätbygd upplever sitt första barns födelse ungefär ett halvt år senare än de 
                                                 
18 Minst en av föräldrarna ska var född i Sverige.  
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som inte varit arbetslösa.  De män som under året för barnets födelse var 
arbetslösa var ungefär 0,2 år yngre än de som hade arbete första gången de 
blev föräldrar. 

Till sist kan vi konstatera att de i kohorten som är inrikes födda men av 
invandrade föräldrar och bor i tätbygd upplever denna livsbanehändelse tidi-
gare än ungdomar med helt svensk bakgrund. I glesbygden är denna variabel 
inte signifikant.     
 

4.2.4 Vad påverkar ålder vid första separationen eller 
skilsmässan? 
Den sista av de fyra multipla linjära regressioner som ska redovisas här är 
utförd på ålder för den första separationen eller skilsmässan. Ett problem 
med denna livsbanehändelse är att inte tillräckligt många separationer och 
skilsmässor har skett i glesbygden. Det gör att den design som använts i 
tabellerna 13-15 inte kan användas. Istället har jag endast delat upp popula-
tionen i män och kvinnor och använder glesbygdskommun och tätbygds-
kommun endast som oberoende variabler.  

Resultatet av denna multipla linjära regression presenteras i tabell 16 ned-
an. Män med barn separerar eller skiljer sig ungefär 0,4 år tidigare än män 
som inte har barn. För kvinnor som har barn sker uppbrottet från partnern ett 
knappt tredjedels år tidigare än för kvinnor utan barn.      

När det gäller sambandet mellan högsta slutförda utbildning och ålder vid 
första separationen eller skilsmässan ser mönstret i stort sett likadant ut som 
för de tre övriga livsbanehändelserna. Det vill säga att med en högre utbild-
ning ökar åldern för separation eller skilsmässa. Här finns könsskillnader 
som visar på en större effekt för kvinnor med eftergymnasial utbildning än 
för män med samma utbildning. Kvinnor med någon form av eftergymnasial 
utbildning är cirka 0,75 år äldre än kvinnor med grundskoleutbildning vid 
deras första separation eller skilsmässa. Detta ska jämföras med högutbilda-
de män som är 0,6 år äldre vid uppbrottet.  

Tabell 16. Linjär regression på ålder för första skilsmässan eller separationen för-
delat på kön. Standardfel inom parentes. 
 Män Kvinnor 

Intercept 24,342*** 
(0,117) 

23,765*** 
(0,087) 

Barn 
(ref: har ej barn) 

  

Har barn -0,400*** 
(0,079) 

-0,288*** 
(0,061) 
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 Män Kvinnor 

Utbildning 
(ref: Grundskoleutbildning 

  

Praktisk utbildning 0,289*** 
(0,065) 

0,385*** 
(0,048) 

Teoretisk utbildning 0,569*** 
(0,100) 

0,556*** 
(0,067) 

Eftergymnasial utbildning 0,625*** 
(0,103) 

0,754*** 
(0,076) 

Ekonomiska variabler (ref: ej)   

Socialbidrag året innan 
skilsmässan eller separationen 

-0,212***
(0,065)

-0,110** 
(0,046) 

Socialbidrag under året för 
skilsmässan eller separationen 

-0,155**
(0,066)

-0,224*** 
(0,045) 

Arbetslös året innan skils- 
mässan eller separationen 

0,596***
(0,072)

0,513*** 
(0,057) 

Arbetslös under året för 
skilsmässan eller separationen 

-0,279***
(0,069)

0,061 
(0,052) 

Skild eller separerad var (ref: ej)  

Tätbygdskommun 0,087
(0,08)

0,254*** 
(0,056) 

Glesbygdskommun 0,220*
(0,122)

-0,069 
(0,088) 

N 3 126 6 241 

R2 0,063 0,068 

*** = P< 0,01 ** = P< 0,05 * = P< 0,1 

Att leva i ett hushåll som erhåller socialbidrag året innan det år som separa-
tionen eller skilsmässan sker påverkar åldern på så sätt att för män inträffar 
uppbrottet ungefär 0,2 år tidigare och för kvinnor sker det 0,1 år tidigare. 
Socialbidrag under samma år som hushållet splittras på grund av skilsmässa 
eller separation leder till, för kvinnor en 0,2 år tidigare och för män en 0,15 
år tidigare upplevelse av denna livsbanehändelse. Arbetslöshet året innan 
skilsmässan eller separationen ger en ökad ålder med över ett halvår för både 
män och kvinnor jämfört med de som inte var arbetslösa. Att som man upp-
leva arbetslöshet under året för separationen leder till ett cirka 0,3 år tidigare 
uppbrott än för de män som inte var arbetslösa under samma period. Varia-
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beln arbetslöshet under separations- eller skilsmässoåret är inte signifikant 
för kvinnor.  

Till sist ska vi här titta på de variabler som ska säga något om eventuella 
skillnader mellan glesbygd och tätbygd när det gäller ålder för skilsmässa 
eller separation, tätbygdskommun och glesbygdskommun. Av dessa två är 
det endast tätbygdskommun som är signifikant och det enbart för kvinnor. Vi 
kan alltså konstatera att kvinnor som separerar i tätbygdskommuner gör detta 
ungefär en fjärdedels år senare än de som bor någon annanstans. 

4.2.5 Vad påverkar tid i antal år mellan tvåsamhet och 
skilsmässa eller separation? 
Det finns ett samband mellan ålder för tvåsamhet och ålder för skilsmässa 
eller separation. Detta faktum gör kontrollen för ålder vid skilsmässa eller 
separation extra problematisk eftersom exempelvis en tidig tvåsamhet med 
stor sannolikhet även ger en tidig separation. Därför presenteras i tabell 17 
nedan en multipel linjär regression på tid i antal år som förflutit mellan två-
samhet och eventuell skilsmässa eller separation.   

Utbildningsvariabeln är för kvinnors tid i antal år mellan tvåsamhet och 
separation icke signifikant. För män har en praktisk utbildning en svag effekt 
med låg signifikans och teoretisk utbildning är inte signifikant. En eftergym-
nasial utbildning innebär för kohortens män att tiden i förhållandet ökar med 
cirka 0,1 år. Utbildning tycks med andra ord ha en mindre betydelse när det 
gäller längden på förhållandet i glesbygd och tätbygd.  

Att vara arbetslös under året som föregår skilsmässan eller separationen 
innebär för män i kohorten att förhållandet är ungefär 0,15 år längre än för 
män som inte var arbetslösa. För kvinnor är motsvarande effekt ungefär en 
tredjedels år. De av kohortens kvinnor som var utan arbete under samma år 
som uppbrottet från partnern skedde stannade kvar i förhållandet nästan 0,2 
år längre än de kvinnor som inte var arbetslösa. För både män och kvinnor 
har ett socialbidragsberoende året innan skilsmässan eller separationen 
samma effekt på tiden i förhållandet. Det innebär ett tidigare uppbrott med 
omkring 0,14 år för kvinnor och ännu något tidigare för män. Socialbidrag 
under samma år som parterna går skilda vägar har för män ingen signifikant 
påverkan på längden på förhållandet och för kvinnor endast en låg påverkan.  
Att vid tidpunkten för uppbrottet från sin sambo eller make/maka bo i en 
tätbygdskommun förlänger förhållandet med, för män cirka 0,1 år och för 
kvinnor ungefär 0,2 år. Glesbygdsboendet har ingen signifikant effekt på 
längden på männens förhållande medan kvinnor i glesbygden tenderar att 
leva knappt 0,2 år längre i sina förhållanden jämfört med kvinnor som bor 
någon annanstans.    
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Tabell 17. Linjär regression på tid i antal år mellan tvåsamhet och skilsmässa eller 
separation. Standardfel inom parentes. 
 Män 

 
Kvinnor 

Intercept 1,918*** 
(0,066) 

1,998*** 
(0,051) 

Utbildning 
(ref: Grundskoleutbildning) 

  

Praktisk utbildning 0,076* 
(0,046) 

-0,004 
(0,035) 

Teoretisk utbildning -0,019 
(0,070) 

-0,005 
(0,049) 

Eftergymnasial utbildning 0,135* 
(0,071) 

-0,037 
(0,055) 

Ekonomiska variabler (ref: ej)   

Arbetslös året innan skilsmässa eller separation 0,155*** 
(0,050) 

0,340*** 
(0,042) 

Arbetslös under året för skilsmässa eller separation -0,030 
(0,049) 

0,176*** 
(0,039) 

Socialbidrag året innan skilsmässa eller separation -0,187*** 
(0,046) 

-0,142*** 
(0,034) 

Socialbidrag under året för skilsmässa eller separa-
tion 

-0,010 
(0,047) 

-0,074** 
(0,033) 

Skild eller separerad var   

Tätbygdskommun 0,114** 
(0,056) 

0,221*** 
(0,041) 

Glesbygdskommun 0,106 
(0,086) 

0,199*** 
(0,065) 

N 3 125 6 240 

R2 0,014 0,035 

*** = P< 0,01 ** = P< 0,05 * = P< 0,1 

Samtliga av dessa linjära regressioner uppvisar låga R2 värden vilket betyder 
att de ger ett lågt förklaringsvärde. Men i detta avsnitt var syftet mer inriktat 
på att finna samband än att söka förklaring. Utbildningsvariablerna visar 
exempelvis upp ett sådant samband med den beroende variabeln att en ökad 
utbildningsnivå ger en ökad ålder. Arbetslöshet året före en livsbanehändelse 
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är ett annat exempel som antyder samband med ålder. För tre av de här un-
dersökta livsbanehändelserna den första tvåsamheten, det första barnets fö-
delse samt den första separationen eller skilsmässan ger arbetslöshet året 
innan händelsen en förskjutande effekt på tidpunkten. En annan slutsats som 
kan dras i detta kapitel är att signifikansnivåerna över lag är lägre i glesbyg-
den än i tätbygden.   

I det föregående har vi rört oss i förfluten tid för att skapa en bild av hur 
den aktuella kohorten timat flytten hemifrån, tvåsamhet, barnafödande och 
eventuella separationer eller skilsmässor. Vi har också sett exempel på vilka 
faktorer som påverkar tidpunkten för dessa händelser. Nästa kapitel kommer 
att fokusera på året 2006, det vill säga minst tio år efter det att vi lämnat 
kohorten.  

4.3 Vart tog de vägen och hur bor de år 2006?  
Jag har i de tidigare kapitlen gett en bild av hur de i kohorten ingående män-
niskorna levt sina liv med avseende på fyra omvälvande livshändelser som 
på ett eller annat sätt påverkar livssituationen. De flesta av dessa händelser 
innebär att en flyttning sker, varav några av dem till och med kräver det per 
definition. Åldersintervallet kring 20 till 24 år är den period i livet då männi-
skor i Sverige mest frekvent byter bostad (Andersson 2000). Innan vi går 
vidare och studerar var och i vilket boende de levde sina liv år 2006 ska vi se 
hur denna populations storlek har förändrats under 1990-1996 samt 2006. 
Som tidigare konstaterats består kohorten av individer som är födda mellan 
1968 och 1971 och som någon gång under åren 1990-1996 varit folkbokför-
da i glesbygds- eller tätbygdskommuner. Därför kan de under perioder ha 
bott i en annan kommuntyp än de i fokus stående. I figur 18 nedan kan vi se 
förändringarna i antalet invånare i gles- respektive tätbygd samt för annan 
kommuntyp. Viktigt i detta sammanhang är att komma ihåg att detta rör sig 
om rörelser inom ålderskohorten. Ett tydligt mönster som går att urskilja är 
att andelen inom glesbygdskommunerna är relativt stadig medan tätbygds-
kommunerna ganska kraftigt ökar sin andel från cirka 65 procent 1990 till 
knappt 80 procent 1996. År 2006 har andelen tätbygdsboende minskat något 
till förmån för de som bor i annan kommuntyp. De glesbygdsboende ligger 
fortfarande på ungefär samma andel av den totala kohortens storlek.  
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Figur 18. Förändring i procent av kohortens totala storlek under åren 1990-1996. 
Källa: PLACE. 

Under de tio år som förflutit mellan 1996 och 2006 har förstås mycket hänt, 
några har avlidit, några har lämnat gles- eller tätbygden eller till och med 
landet, några skilt sig och gift om sig, några har fått fler barn och så vidare. I 
tabell 18 nedan framgår hur många av de totalt 212 427 i kohorten ingående 
individerna som 2006 bor kvar i glesbygd eller tätbygd. Tätbygdskommu-
nerna är här uppdelade i storstadskommuner och förortskommuner.  

Totalt finns 91,3 procent av populationen kvar i landets olika kommuner. 
Det betyder att 18 511 av de drygt tvåhundratusen människorna har av någon 
anledning försvunnit, mest troligt på grund av dödsfall eller emigration. Nå-
got mer än sjuttiotvå procent av populationen har år 2006 fortfarande en 
glesbygds- eller tätbygdskommun som hemkommun.  

Tabell 18. Undersökningspopulationens boendekommun år 2006.  
Kommuntyp N % 
Storstad (Tätbygd) 71 100 36,7 
Förort (Tätbygd) 72 219 37,2 
Glesbygd 11 259 5,8 
Kvar i populationen 154 578 72,8 
Större stad 17 045 8,8 
Pendlingskommun 6 541 3,4 
Varuprod. kommun 2 304 1,2 
Övr. >25000 9 170 4,7 
Övr. 12500-25000 3 219 1,7 
Övr. <12500 1 059 0,5 
Totalt 2006 193 916 91,3 
Saknas 18 511 8,7 
Ursprungspopulationen 212 427 100 
Källa: PLACE 
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Differensen mellan de från ursprungspopulationen som 2006 finns kvar i 
Sverige och de som finns kvar i glesbygd eller tätbygd utgör 18,5 procent. 
Dessa människor har med andra ord lämnat undersökningsområdena. Många 
av dem har bosatt sig i större städer eller städer med över 25 000 invånare. 
Troligt är att det är glesbygdens invånare som har tagit steget till närmaste 
större tätort för att ta del av dess utbud av arbetstillfällen och utbildning.  

Hur bodde då de människor som fanns kvar i populationen år 2006? En av 
de frågeställningar som formulerades i inledningen berör hur livsbanehän-
delsernas tidpunkt under 1990-1996 påverkar kohortens ägande av sin bostad 
år 2006. I figur 19 nedan presenteras hustyperna flerbostadshus och ägda 
småhus fördelat på boendekommun för de som 2006 fortfarande hade gles- 
eller tätbygdskommuner som boendekommun. I det fortsatta resonemanget 
separerar jag tätbygdens två kommuntyper storstadskommun och förorts-
kommun eftersom det råder stora skillnader mellan dessa två i hur bostads-
stocken är beskaffad. I storstadsområdena är fördelningen nästan helt jämn 
mellan de två hustyperna och i förortskommunerna bor cirka 75 procent i 
småhus. I glesbygden är ungefär nio av tio i populationen småhusägare.  
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Figur 19. Hustyp fördelat på boendekommun 2006. 
Källa: PLACE 

Dessa 154 578 människor som 2006 alltså fanns kvar i undersökningsområ-
det har gett upphov till lika många unika livsbanor. I det följande kommer 
livshändelsernas tidpunkt och vara eller inte vara i glesbygd och tätbygd 
ställas mot boendekommun och hustyp 2006. Med andra ord kommer jämfö-
relser att göras mellan hur livsbanehändelser har inträffat bland kohortens 
ungdomar i glesbygd och tätbygd fram till 1996 och hur och var samma in-
divider bodde 2006.  
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Först ska vi studera tidpunkten för flytten från föräldrahemmet. Tidigare 
har konstaterats att denna livsbanehändelse, bland kohortens ungdomar, sker 
tidigare i glesbygden än i tätbygden. Vi ska nu fokusera på hur en tidig19, 
sen20 respektive utebliven utflyttning från föräldrahemmet i glesbygd och 
tätbygd under åren 1990-1996 har påverkat kohortens boendemönster. Med 
utebliven flyttning menas att individen inte hade lämnat föräldrahemmet 
senast 1996. Med andra ord skulle den kategorin kunna tolkas som mycket 
sen, men å andra sidan är det ju inte säkert att dessa personer ens 2006 har 
flyttat från sina föräldrar.  

I figur 20 nedan presenteras tidpunkten för flytten hemifrån uppdelat på 
tidig, sen och utebliven flytt från föräldrarna i glesbygd respektive tätbygd 
fördelat på boendekommun och typ av bostad 2006. De ungdomar som i 
glesbygden senast 1996 inte hade flyttat från föräldrahemmet bor i nästan 
uteslutande grad kvar i glesbygden år 2006. Närmare 85 procent av dessa har 
sitt boende i ett ägt småhus och knappt tio procent bor i flerbostadshus. De 
resterande har alltså lämnat glesbygden för att bo i tätbygden.  

Även de som tidigt respektive sent har lämnat föräldrahemmet i glesbyg-
den bor i stor utsträckning kvar i samma kommuntyp. Något mindre andel av 
dessa bor dock i ett småhusboende och en lika stor andel som de som ej läm-
nat glesbygden lever i flerbostadshus. Oavsett om man lämnar sina föräldrar 
tidigt eller sent i glesbygden leder det något oftare än om man ej flyttat se-
nast 1996 till en bosättning i tätbygden.   

De tätbygdsungdomar som senast 1996 inte hade flyttat ut från sina för-
äldrar tenderar på samma sätt som glesbygdens dito att bo i samma kom-
muntyp år 2006. Försvinnande få av dessa har glesbygden som boendekom-
mun år 2006 när de hunnit bli 35-38 år. Knappt 35 procent av dem har ett ägt 
småhus i en förortskommun och just över 20 procent bor i ägda småhus i en 
storstadskommun. De cirka 45 procent som återstår bor i flerbostadshus var-
av de flesta, knappt 30 procentenheter, i storstad.  

Det råder, när det gäller boendekommun och hustyp år 2006, ingen större 
skillnad mellan att sent respektive tidigt ha gjort uppbrottet från sina föräld-
rar i tätbygden. Det är en något större andel tidigflyttare än senflyttare som 
har ett småhus i förorter och det omvända förhållandet gäller flerbostadshus i 
storstad.  

                                                 
19 En flyttning från föräldrahemmet som sker vid en ålder som är lika med eller mindre än 
genomsnittsåldern för populationen definieras här som en tidig flyttning (avrundat genomsnitt 
= 22 år).  
20 En flyttning från föräldrahemmet som sker vid en ålder som är högre än genomsnittsåldern 
för populationen definieras här som en sen flyttning. 
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Figur 20. Boendekommun och hustyp 2006 fördelat på tidig, sen och utebliven flytt 
från föräldrahemmet under åren 1990-1996.  
Källa: PLACE 

Vi kan alltså utan tvekan säga att den typ av kommun som man bor i vid 
flytten från föräldrarna under perioden 1990-1996 i stor utsträckning är den-
samma år 2006. De samband som finns mellan tidpunkten för flytten och var 
individerna är bosatta år 2006 visar sig också vara statistiskt signifikanta. 
För storstadskommunerna (chi2=81.386, p= .000), för förortskommunerna 
(chi2=170.151, p= .000) och för glesbygdskommunerna (chi2=16.565, p= 
.011).  

I sammanhanget ska också påminnas om att detta gäller de som inte läm-
nat undersökningsområdet mellan åren 1996 och 2006. Som tabell 18 ovan 
säger har 18 511 personer eller 8,7 procent lämnat glesbygden respektive 
tätbygden under tidsrymden fram till 2006.  

I det följande ska vi se hur två av de fyra livsbanehändelserna tillsammans 
påverkar boendekommun och hustyp år 2006. Figur 23 nedan visar var och 
hur de som upplevt en tidig21 respektive sen22 tvåsamhet och ett tidigt23 re-
spektive sent24 föräldraskap i glesbygd och tätbygd bor 2006. Kategorin ej 
innebär att man inte upplevt någon av dessa livsbanehändelser fram till och 
med 1996.  
                                                 
21 Tvåsamhet som sker vid en ålder som är lika med eller mindre än genomsnittåldern för 
populationen definieras här som en tidig tvåsamhet (avrundat genomsnitt = 24 år).  
22 Tvåsamhet som sker vid en ålder som är högre än genomsnittåldern för populationen defi-
nieras här som en sen tvåsamhet. 
23 Barnafödande som sker vid en ålder som är lika med eller mindre än genomsnittåldern för 
populationen definieras här som ett tidigt föräldraskap (avrundat genomsnitt = 25 år). 
24 Barnafödande som sker vid en ålder som är högre än genomsnittåldern för populationen 
definieras här som ett sent föräldraskap. 



 82 

Av de som inte blivit samboende, gift sig eller fått barn senast år 1996, 
och därmed med stor sannolikhet då levde som enboende, bor de allra flesta 
2006 i tätbygden. En tredjedel av dem har ett småhus i en förort och drygt 20 
procent ett småhus i en storstadskommun. Mer än 25 procent av dessa, som 
år 2006 var 35-38 år, har sitt boende i ett flerbostadshus i storstaden och 
drygt tio procent i en förort. Ett fåtal av de individer som upplevt varken 
tvåsamhet eller föräldraskap senast 1996 bodde 2006 i glesbygden.  

De som haft en tidig respektive sen livsbana med avseende på tvåsamhet 
och barn i glesbygden bor år 2006 fortfarande i glesbygd och över 90 pro-
cent av dessa äger sitt boende i form av ett småhus. De resterande, dock nå-
got fler av de som haft en tidig livsbana, har sitt boende i ett flerbostadshus.  

Över 50 procent av de som upplevt tvåsamhet och barn senare än genom-
snittet och drygt 45 procent som tidigare än genomsnittet upplevt samma 
livshändelser i tätbygd bor 2006 i småhus i en förort. En femtedel av nyss 
nämnda kategorier har ett småhus i storstadskommuner och resterande bor i 
flerbostadshus i tätbygden, dock något fler av de med en tidig livsbana.  

Sambandet mellan populationens agerande när det gäller tvåsamhet och 
barnafödande och var och hur de bor år 2006 är för alla tre kommuntyper 
signifikanta. I storstäderna (chi2=253.593, p= .000), i förorterna 
(chi2=171.148, p= .000) och i glesbygden (chi2=79.933, p= .000).  
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Figur 21. Boendekommun och hustyp 2006 fördelat på tidig, sen och utebliven två-
samhet och föräldraskap 1990-1996.  
Källa: PLACE 

Det har i detta material inte varit möjligt att identifiera de mönster som 
Mulder (2003) och Feijten och Mulder (2004) hittat, nämligen att en senare 
tvåsamhet ger en lägre sannolikhet för ett boende av bra kvalitet och omvänt. 
Detta kan bero på två saker, för det första kan tidig och sen livsbana i detta 
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fall vara för ”lika” i tid det vill säga att åldersspannet på min population kan 
vara för litet för att kunna se denna effekt. För det andra kan det bero på, 
precis som Feijten och Mulder (2004) kommer fram till, att de eventuella 
skillnader som finns har utjämnats på grund av att det gått minst tio år mel-
lan livsbanehändelsen och 2006.   

I figur 22 nedan kan man se hur livshändelsen barnafödande ensamt på-
verkar valet av boendekommun och hustyp 2006. Tidigare forskning (Kulu, 
2008 och Hjort och Malmberg, 2006) antyder att det finns ett samband mel-
lan att hushållet växer på grund av barnafödande och en flytt mot mer rurala 
bygder.  

Vi kan på ett tydligt sätt se i figuren att i stort sett undantagslöst är man 
sin kommuntyp trogen. De allra flesta, drygt 90 procent, av de som blivit 
föräldrar i glesbygden bor kvar där i ett småhus. För dem som blivit föräldrar 
i tätbygdskommuner ser fördelningen mellan hustyperna något annorlunda 
ut. Cirka 20 procent i storstäderna och knappt 50 procent i förorterna bor i 
småhus och resten är relativt lika fördelade mellan storstad och förort i fler-
bostadshus.  

Det visar sig finnas ett samband med relativt god statistisk signifikans 
mellan att få barn i glesbygd respektive tätbygd och boendekommun och 
hustyp år 2006. För storstad (chi2=3.314, p= .069), förort (chi2=5.545, p= 
.019) och för glesbygd (chi2=3.697, p= .054).  
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Figur 22. Boendekommun och hustyp fördelat på de som blivit föräldrar i glesbygd 
och i tätbygd under åren 1990 till 1996.  
Källa: PLACE 

I detta finns dock inget stöd för ovan nämnda samband mellan ett föräldra-
skap i tätbygden och att flytta mot rurala bygder. Jag har därför brutit ut de 
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som blivit föräldrar i tätbygden och delat upp dem i storstad och förort och 
gjort en korstabell som presenteras i form av ett stapeldiagram i figur 23 
nedan.  

I figur 23 är det bara sambandet mellan att ha fått barn i tätbygd och att bo 
i förort år 2006 som är statistiskt signifikant (chi2=52.256, p= .000). Här 
framträder mönstret att det är en större andel av de som fått barn i storstad 
som flyttat till förorterna än det omvända. Det vill säga att det ter sig mindre 
troligt att förortsföräldrar hamnar i storstaden än att storstadsföräldrar ham-
nar i förorten. En försvinnande liten andel av dessa har 2006 bosatt sig i 
glesbygdskommuner. Den tidigare forskning (Kulu 2008 ; Hjort och Malm-
berg 2006) som konstaterat sambandet mellan ett växande hushåll och en 
flytt mot mer rurala områden gäller alltså inte för denna kohort. Åtminstone 
inte vid en kontroll för det första barnet. När det gäller Hjort och Malmbergs 
studie använder de begreppet tätortsnära glesbygd vilket skulle kunna inne-
bära att även förorter räknas som glesbygd. Vid en sådan definition av gles-
bygd går det även i denna studie att finna ett sådant samband i och med den 
relativt stora andelen av de som fått barn i storstad senast 1996 år 2006 var 
bosatt i förorter.   
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Figur 23. Boendekommun och hustyp fördelat på de som blivit föräldrar i tätbygd 
under åren 1990 till 1996.  
Källa: PLACE 

Vi har tidigare sett att en eftergymnasial utbildning som högsta slutförda 
utbildning är vanligare bland tätbygdens invånare än bland glesbygdens och 
att en större andel av glesbygdens invånare endast har grundskoleutbildning 
som högsta slutförda utbildning. I kapitlet om livsbaneperspektivet, har vi 
konstaterat att en lägre utbildningsnivå kan innebära ett snabbare insteg i en 
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bostadsägande karriär (Feijten, 2005). De ovan presenterade linjära regres-
sionerna har också visat att utbildningsnivån hos denna ålderskohort har en 
stor påverkan på tidpunkten för de i fokus stående livsbanehändelserna. Där-
för finns det anledning att för en stund stanna till vid, och studera hur den 
högsta slutförda utbildningen under åren 1990-1996 eventuellt påverkar bo-
endekommun och hustyp 2006.   

I figur 24 nedan kan vi se att i storstäder, där ungefär lika många bor i 
flerbostadshus som i ägda småhus, är fördelningen mellan de olika utbild-
ningsnivåerna lika. Vanligast är eftergymnasial utbildning som cirka 40 pro-
cent av de storstadsboende har. Av förortens invånare som år 2006 bor i 
flerbostadshus är det vanligast med en praktisk utbildning. Nära hälften av 
de boende i flerbostadshus i förorter hade den typen av utbildning. Av de 
som år 2006 ägde ett småhus i förorter hade ungefär 25 procent en praktisk 
utbildning och lika många en eftergymnasial utbildning. De resterande hade 
en grundskole- eller teoretisk utbildning fördelat på knappt tio procent re-
spektive 15 procent. I glesbygden där under tio procent bor i flerbostadshus 
är den allra vanligaste utbildningsinriktningen en praktisk utbildning. Hela 
55 procent av kohortens individer som år 2006 lever i ett ägt småhus i gles-
bygd har en praktiskt inriktad högsta slutförda utbildning. De resterande 
cirka 30 procenten som äger ett småhus i glesbygd är utbildningsmässigt 
fördelade jämnt mellan grundskola, teoretisk och eftergymnasial utbildning.  
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Figur 24. Högsta slutförda utbildning 1990-1996 fördelat på hustyp och boende-
kommun 2006.  
Källa: PLACE 

Sammanfattningsvis kan sägas om figur 24 och sambandet mellan boende 
och utbildning att sannolikheten för att bo i en storstadskommun eller för-
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ortskommun tycks vara större om man har en eftergymnasial utbildning. 
Småhusägare i förorter har oftast en eftergymnasial eller praktisk utbildning. 
I glesbygden är den absolut vanligaste utbildningen en praktisk utbildning.  
De flesta småhusägare i glesbygden har en praktisk utbildning som sin högs-
ta slutförda utbildning.  

Sambanden mellan utbildningsnivå och boendet år 2006 visar sig vara 
statistiskt signifikanta. För storstad (chi2=34.021, p= .000), förort 
(chi2=1313.772, p= .000) och för glesbygd (chi2=40.250, p= .000). 

För att sammanfatta detta avsnitt kan sägas att andelen av kohorten som 
bor i glesbygd har varit ganska konstant under hela perioden 1990-1996 samt 
under 2006. Andelen av kohorten boende i tätbygd har under hela perioden 
1990-1996 ökat något. Denna omfördelning av kohortens individer tycks 
inte ske via glesbygdsungdomars inflyttning till storstäderna med förorter 
utan de tycks komma från andra kommuntyper. 
År 2006 finns ungefär 72 procent eller 154 578 individer kvar i glesbygds- 
eller tätbygdskommuner. Ett boende i storstadskommuner tycks för kohor-
tens individer innebära att något fler än hälften har sitt boende i flerbostads-
hus. För de som 2006 bodde i förorter eller glesbygdskommuner hade en 
övervägande majoritet sitt boende i ett ägt småhus.  

När det gäller livsbanehändelsernas påverkan på boendet kan konstateras 
att det i detta material svårligen går att identifiera de mönster som tidigare 
forskning funnit.  
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5 Diskussion 

Människor upplever händelser som resulterar i direkta eller indirekta, med-
vetna eller omedvetna effekter på deras liv. Vissa av dessa händelser sker 
mer eller mindre av en slump, och andra är väl planerade. I detta arbete har 
fyra livshändelser studerats; flytten från sina föräldrar, den första tvåsamhe-
ten, det första barnet och den första separationen eller skilsmässan. Själv-
klart, och det har visat sig i resultatkapitlet, har inte alla i denna ålderskohort 
upplevt dessa händelser. Effekten av att inte ha upplevt en eller flera av des-
sa så kallade livsbanehändelser kan vara lika omfattande som att faktiskt ha 
upplevt dem.  

I denna licentiatuppsats har med andra ord individers livsbana stått i fo-
kus. Detta arbete har dock inte varit av sådan omfattning att man kan tala om 
individers totala livsbana, utan här har en begränsad del av en ålderskohorts 
liv studerats. I denna begränsade del av dessa människors liv sker dock ett 
flertal av de händelser och åtaganden som bidrar till att forma deras senare 
tillvaro. Den centrala frågan har varit om det finns, eller rättare sagt fanns, 
eftersom det är åren 1990-1996 jag undersökt, några statistiskt signifikanta 
åldersskillnader mellan glesbygd och tätbygd när det gäller dessa händelser. 
En andra fråga har varit om det går att identifiera skilda mönster i var och 
hur dessa i kohorten ingående individer bor cirka tio år senare, det vill säga 
2006.  

Ett av livsbaneperspektivets grundidéer är att det inte går att ta för givet i 
vilken ordning och vid vilken tidpunkt eller ens om livshändelser sker. Jag är 
dock medveten om att jag i hela denna text har sorterat och omnämnt dessa 
fyra händelser i en viss ordning. Detta mest beroende på att ordningen för 
dessa få livshändelser blir ganska logisk, du kan till exempel inte skilja dig 
om du inte är gift först. Men tidpunkten för händelsen är förstås inte lika 
förutsägbar. En övergripande och sammanfattande slutsats är att dessa livs-
händelser med ledning av kohortens genomsnittsålder vid varje händelse kan 
sorteras just i den ordning som jag gjort i uppsatsen. Som framgår av figur 
25 nedan är de statistiskt säkerställda åldersskillnaderna mellan glesbygd och 
tätbygd som störst för flytten hemifrån men minskar sedan för var och en av 
de tre övriga händelserna för att vara i stort sett obefintliga för separationer 
och skilsmässor. Tidigare forskning (Boyle och Kulu 2006; Lyngstad 2006; 
Boyle et al. 2008) antyder att risken för att ett par ska gå skilda vägar är 
störst i tätbygdsområden och mindre i glesbygden. Det går inte att finna stöd 
för detta i mina resultat då vi kan se i figur 25, och i tabell 11 ovan, att den 
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genomsnittliga åldern vid separation eller skilsmässa är i stort sett lika i 
glesbygden och i tätbygden. Den lilla skillnad som finns säger till och med 
att kohortens individer går skilda vägar något tidigare i glesbygden. Att mina 
resultat inte överensstämmer med denna tidigare genomförda forskning torde 
med stor sannolikhet bero på att jag studerat en begränsad tidsperiod. Om 
tidsspannet skulle utvidgas till att löpa över individers hela livsbana skulle 
kanske resultatet bli ett annat.  

En kontroll för skillnader mellan könen har också gjorts som påvisar att 
det finns klara skillnader i genomsnittlig ålder för de fyra händelserna. I 
figur 25 ser vi att skillnaderna i genomsnittsålder mellan könen är störst för 
tvåsamhet följt av flytten hemifrån. Åldersskillnaderna mellan könen är där-
emot mindre vid det första barnet samt vid separationer eller skilsmässor. 
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Figur 25. Populationens genomsnittsålder vid var och en av de fyra livsbanehändel-
serna uppdelat på kön, glesbygd och tätbygd.  
Källa: PLACE 

Åldern för de händelser som sker i livet påverkas i olika riktningar av olika 
variabler, till exempel det faktum att kohortens kvinnor som tidigt blivit 
förälder flyttar från föräldrahemmet en fjärdedels år tidigare än de som inte 
är förälder. En variabel som med tyngd och helt i linje med tidigare forsk-
ning (t.ex. Nilsson och Strandh 1999; Bernhardt 2004; Andersson et al. 
2009; Dribe och Stanfors 2009) påverkar åldern för samtliga livsbanehändel-
ser är utbildningsnivå. Ju högre utbildning desto längre skjuter man upp des-
sa fyra livsbanehändelser. Detta är en viktig del av förklaringen till de ål-
dersskillnader som finns då vi också vet att en större andel av tätbygdens 
invånare har en eftergymnasial utbildning och en större andel av glesbyg-
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dens invånare har en yrkesutbildning som högsta slutförda utbildning. Det 
tar med andra ord längre tid för tätbygdens invånare att skaffa en utbildning 
och därmed förskjuts deras livsbana något. Detta om vi förutsätter att till 
exempel barnafödande och giftermål inte sker under den eftergymnasiala 
utbildningens gång.  

Olika ekonomiska variabler som till exempel socialbidrag, arbetslöshets-
ersättning och disponibel inkomst påverkar också åldern för dessa händelser. 
Denna effekt på åldern håller dock över lag en högre signifikansnivå i tät-
bygden än i glesbygden. Detta gäller totalt för de tre linjära regressioner jag 
gjort på flyttålder, ålder för tvåsamhet och ålder vid första barnet25. För gles-
bygdens invånare skulle det delvis kunna vara andra variabler eller aspekter 
som spelar in och påverkar genomsnittsåldern för de testade livshändelserna. 
En förklaring skulle kunna vara att för glesbygdens invånare kan den vidare 
familjekretsens (se Dribe och Stanfors 2002; Mulder 2008), inflytande vara 
viktigare för beslut som har med livsbanan att göra. Det finns en del forsk-
ning som pekar på att till exempel antalet syskon eller föräldrarnas hälsoläge 
påverkar hur långt bort man bosätter sig vid flytten från föräldrahemmet. Här 
finns det enligt min mening utrymme för vidare forskning på om detta också 
är regionalt betingat eller ej.  

När det gäller de geografiska skillnaderna i tidpunkt för de aktuella livs-
banehändelserna torde också ett till synes ganska banalt faktum vara av vikt, 
nämligen att det finns stora skillnader mellan vad olika individer anser vara 
viktigt i livet. Det råder inget tvivel om att i tätbygderna är livsbanan inom 
den i uppsatsen studerade kohorten något förskjuten vid en jämförelse med 
glesbygdsinvånarnas. De åtaganden som leder till en stabilitet i livet sker 
senare i tätbygden. Med andra ord bör det finnas skillnader i vad människor 
anser vara viktigt i livet i den livsfasen kohorten befinner sig i. Skillnaderna 
kan också bero på att möjligheterna att förverkliga det som anses som viktigt 
kan variera mellan glesbygd och tätbygd. I glesbygden tycks, precis som 
Kulu et. al. (2007) menar, de sociala normerna och värderingarna se annor-
lunda ut än i de urbana områdena. Glesbygdens unga vuxna tar i större ut-
sträckning till sig mer traditionella livsstilar och attityder än tätbygdens ung-
domar. Det anses förmodligen i glesbygden, i större utsträckning än i tätbyg-
den, som ett socialt accepterat agerande att relativt tidigt finna en partner och 
bilda ett gemensamt hushåll med barn. Detta är säkert också målet för många 
ungdomar i tätbygden - men för många av dem först efter en eftergymnasial 
utbildning. Livsbaneperspektivet, som här har använts som en teoretisk ram, 
säger i och för sig att den traditionella kärnfamiljen inte ska tas för given. 
Men tidigare forskning antyder att det är ett liv i kärnfamilj som fortfarande 
ses som norm bland många unga vuxna (Ohlsson 2009; Popenoe 2009).  

                                                 
25 Vid regressionen på separation och skilsmässa gjordes ingen delning i glesbygd och tät-
bygd.  
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Vad som händer med kohorten under de tio år som passerar fram till 2006 
då kontrollen för boendet sker vet vi inte. Det vi dock med säkerhet vet, är 
att nästan 73 procent av de människor som föddes någon gång mellan 1968 
och 1971 och någon gång under åren 1990 till 1996 varit folkbokförda i 
glesbygds- eller tätbygdskommuner 2006 fortfarande bodde i en glesbygds- 
eller tätbygdskommun. Det övergripande mönstret när det gäller boendet är 
att de flesta i glesbygden (drygt 90 procent) och den del av tätbygden som 
består av förortskommuner (drygt 70 procent) bor i ägda småhus. I tätbygden 
är det nästan lika stor andel i varje hustyp. Detta faktum speglar inte det 
totala bostadsbeståndets fördelning med 70 procent i småhus och 30 procent 
i flerbostadshus i glesbygd och det omvända i tätbygd. Småhusägandet bland 
kohorten är med andra ord överrepresenterat i både glesbygden och tätbyg-
den. Det är inte anmärkningsvärt då dessa människor år 2006 befinner sig i, 
eller har just lämnat, det som man skulle kunna benämna en familjebildande 
karriär.  

Resultaten visar också att kohortens individer i stor utsträckning är sin 
kommuntyp trogen oavsett om och när de fyra livsbanehändelserna skett. 
Den indelning i tidiga och sena livsbanehändelser som gjorts visar ganska 
vaga effekter på valet av bostad. Det beror med största sannolikhet på att det 
tidsspann jag använt mig av varit väl kort. Skillnaden mellan till exempel en 
tidig och en sen flyttning från föräldrahemmet var förmodligen för liten för 
att kunna visa upp någon effekt på boendet. En annan orsak till de delvis 
uteblivna effekterna kan vara att den tid som förlöpt mellan händelsen och 
året för då boendet kontrollerades kan vara för långt. De eventuella effekter 
som funnits kan ha hunnit jämna ut sig precis som tidigare forskning antyder 
(Mulder 2003: Feijten och Mulder 2004).  

Effekterna på boendet av utbildningsnivå är lite tydligare (se figur 24). 
Den absoluta majoriteten av de i kohorten ingående individerna som 2006 
bor i glesbygden har en praktisk utbildning som högsta slutförda utbildning.  
Av de som äger ett småhus i glesbygden har ungefär 55 procent en praktisk 
utbildning. I tätbygden är det istället en eftergymnasial utbildning som är 
den vanligast förekommande utbildningen knappt före en praktisk utbild-
ning. 

Ovanstående diskussion kring licentiatuppsatsens resultat leder oss fram 
till det faktum att den hypotes jag formulerade i inledningen åtminstone del-
vis kan antas. Den första delen av hypotesen lyder: 

”Den geografiska omgivningen i form av storstadsliv eller glesbygdsliv kan 
sägas representera två olika typer av livsstilar som genererar såväl skilda 
mönster i tidpunkt för livshändelserna som skilda bostadsval.” 

Vi har sett att det utan tvekan existerar skillnader i genomsnittsålder, möjli-
gen med undantag för separation och skilsmässa, mellan glesbygd och tät-
bygd. Däremot är det svårare att finna samma tydliga mönster som tidigare 



 91 

forskning konstaterat, som går att koppla till livshändelsernas tidpunkt, när 
det gäller bostadsval. Detta beror, som tidigare nämnts, med stor sannolikhet 
på att tidsspannet mellan livsbanehändelserna och kontrollen för boendet är 
för stort och de eventuella effekterna har hunnit jämnas ut.  

Den avslutande delen av hypotesen lyder som följer: 

”Om detta är fallet så har med andra ord dessa sociala mönster, eller livssti-
lar, och dess effekter en viss rumslig geografisk spridning.” 

Det är de facto så att det går att särskilja de två geografiska kontexterna 
glesbygd och tätbygd när det gäller ålder för flytten från föräldrarna, första 
tvåsamheten och första barnet. Ungdomarna i glesbygden upplever dessa 
händelser tidigare än sina jämnåriga i tätbygderna.  

Sammanfattningsvis kan sägas att till stor del tycks prioriteringarna om 
vad som är viktigt i livsbanan skilja sig åt mellan tätbygdens och glesbyg-
dens unga vuxna. Genom att använda Hedströms (2005) tre faktorer som styr 
aktörers handlande på individnivå, det vill säga önskningar, uppfattningar 
och möjligheter kan vi skapa oss en något fördjupad insikt i dessa skillnader. 
Unga glesbygds- respektive tätbygdsindividers önskningar när det gäller de i 
uppsatsen aktuella livshändelserna är säkert i grunden ganska lika. Det finns 
ingen anledning att inte tro att merparten av dessa ungdomar vill träffa en 
partner och kanske även bilda familj. Men, och här uppenbarar sig skillna-
derna, i tätbygden existerar väldigt många fler alternativa möjligheter till 
vägval för individerna. Det vill säga att den del av livsbanan som innebär en 
hushållsbildande karriär kan få vänta eller kanske helt utesluts ofta till för-
mån för en utbildning med efterföljande yrkeskarriär. Även hur kohortens 
ungdomar uppfattar verkligheten kan se olika ut i glesbygd och i tätbygd. 
Detta beror, enligt min mening, till stor del på deras sociala kontaktnät. Om 
en i glesbygden boende individ har en umgängeskrets som till stor del består 
av arbetslösa ungdomar finns en stor risk att denne uppfattar verkligheten 
som hopplös. En tätbygdsboende med ett socialt nätverk av studerande med 
framtidstro uppfattar sin omgivning på ett helt annat sätt. Slutligen, så skiljer 
sig också de möjligheter som står till buds för de ungdomar som bebor de två 
geografiska kontexterna åt. Möjligheterna att till exempel lämna föräldra-
hemmet i tätbygden begränsas av en bostadsmarknad som kan erbjuda ett 
begränsat utbud av lämpliga bostäder. Det finns däremot anledning att tro att 
möjligheterna att flytta hemifrån i glesbygden är större. Möjligheterna till en 
utbildning efter gymnasieskolan är också mycket större i tätbygden där 
många av våra universitet och högskolor finns. För en glesbygdsungdom 
måste, om vi bortser från möjligheten till distansstudier, en flyttning ske för 
att vidarestudier ska kunna genomföras. Även när det gäller möjligheten till 
parbildning i glesbygden kan det finnas begränsningar i form av en rubbad 
könsbalans genom att kvinnor oftare flyttar från glesbygden (Kulu et. al. 
2007).  
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Hur dessa önskningar, uppfattningar och möjligheter påverkar individers 
livsbana skiljer sig inte bara åt mellan de geografiska kontexterna glesbygd 
och tätbygd utan säkert också över människors totala livslopp.  

I inledningen fick vi helt kort bekanta oss med tre fiktiva personer. Trots 
att dessa ungdomar inte finns i levande livet är jag övertygad om att deras 
livsbanor sammanfaller med många verkliga glesbygds- och tätbygdsung-
domars. Låt oss därför avsluta där vi började, nämligen med Jimmy, Josefine 
och Calle. Året är 2006: 
 

Jimmy och Josefine har fått ytterligare tillökning och har nu tre barn. Efter 
några år av arbetslöshet fick Josefine till slut arbete på vårdcentralen i Vil-
helmina där hon fortfarande arbetar. Jimmys föräldrar flyttade till Spanien för 
några år sedan och Jimmy och Josefine bor numera i deras hus. Den villa de 
tidigare byggt på samma gård hyr de nu ut till turister. 
 
När Calle blev klar med sin utbildning fick han en provanställning på en revi-
sionsbyrå i centrala Stockholm. Han lyckades finna ett andrahandskontrakt på 
en liten lägenhet i närheten av arbetsplatsen som han bodde i under ett antal 
år. När han träffade sin sambo och de efter ett antal år fick tillökning blev den 
lilla lägenheten i city alltför trång. Lösningen blev ett radhus i förortskom-
munen Täby. 
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