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Barn och familj
Definitioner Kommentarer Källor

KÄLLOR TILL STATISTIKEN
Grund för redovisningen av familjeförhållanden är SCB:s befolkningsregister. Data om
inkomster kommer från SCB:s totalräknade inkomststatistik och data om förvärvsarbete/
arbetslöshet från SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik. Samtliga uppgifter
baseras på underlag som insamlas av skattemyndigheterna.
KVALITEN I STATISTIKEN
Det finns brister i SCB:s befolkningsregister som beror på att personer inte har en unik
lägenhetsadress i folkbokföringen. Detta ger brister i redovisningen av barnfamiljer. Barnfamiljer med gifta föräldrar och sambor som fått barn tillsammans finns det uppgift om i
registret. Men sambopar med enbart särkullsbarn (barn från tidigare förhållanden) kan inte
redovisas som sambor utan faller i gruppen ensamstående.
Om ett lägenhetsregister upprättas finns förutsättningarna för folkbokföring på lägenhet.
Då kan SCB framställa familje- och hushållsstatistik med samma kvalitet som Folk- och
bostadsräkningarna.
Bristerna i statistiken gäller inte bara tabellerna med redovisning av barns familjeförhållanden utan även tabellerna för:
•
barn till förvärvsarbetade
•
barn till arbetslösa
•
disponibel inkomst i barnfamiljer.
JÄMFÖRELSE MED UNDERSÖKNINGEN HEK
I tabellen ”Barn 0–17 år efter föräldrarnas sammanboendeform” ges en jämförelse för riket
av uppgifterna enligt folkbokföringen med uppgifterna från urvalsundersökningen Hushållens ekonomi (HEK). HEK har ett urval på 15 000 personer och ett bortfall på 31 procent.
Uppgifterna från HEK ger information liknande den i Folk- och bostadsräkningarna.
KOMMENTARER
Källa: Befolkningsstatistik, SCB
(om ej annan källa anges).
www.scb.se/BE0101
Barn till sammanboende och ensamstående föräldrar
Av jämförelsen framgår att barnen till sambor med enbart särkullsbarn enligt HEK utgör
2,6 % av barnen. I uppgifterna från folkbokföringen ingår dessa barn i någon av grupperna
barn till ensamstående män eller barn till ensamstående kvinnor.
Barn till ursprungliga föräldrar/styvföräldrar
Befolkningsregistrets uppgifter om vilka barn som bor med båda ursprungliga föräldrarna
har en hög tillförlitlighet. Sambopar som fått barn kan identifieras i registret. Antalet barn i
styvfamiljer underskattas i befolkningsregistret eftersom sambor med enbart särkullsbarn
klassificeras som ensamstående.
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Medelantal syskon
Medelantal syskon för barnen 0-17 år avser hemmaboende syskon 0-21 år. Styvsyskon
räknas med.
Styvfar/styvmor
Med styvfar/styvmor menas moderns/faderns nye
partner, någon modern/fadern är gift eller samboende med.
Hemmaboende barn och ungdomar
I åldrarna t.o.m. 17 år har statistiken om hemmaboende barn god tillförlitlighet. När ungdomarna flyttar från föräldrahemmet kan det dröja med anmälan om ny adress till skattemyndigheten. Det gör att statistiken inte blir lika tillförlitlig i åldrarna runt 20 år och däröver.
Barn som bor med båda biologiska föräldrarna
Adoptivföräldrar likställs här med biologiska föräldrar.
Barn vilkas föräldrar separerat
Separation definieras som isärflyttning mellan boföräldrar. Boföräldrarna är oftast desamma som de biologiska föräldrarna men kan även vara en ursprunglig förälder och
dennes nye partner. Uppgifterna om separationer tas fram utifrån folkbokföringens uppgifter vid två på varandra följande årsskiften. De föräldrar som är folkbokförda tillsammans vid det första årsskiftet, men som vid det andra folkbokförs på olika fastigheter, räknas som separerade. Om en av föräldrarna avlidit ingår paret inte i gruppen separerade.
Barn till förvärvsarbetande föräldrar
Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB www.scb.se/AM0207
Sysselsättningen bestäms genom information från de kontrolluppgifter som arbetsgivarna
varje år lämnar till skattemyndigheterna, men också genom information om företagarinkomster från taxeringsregistret. Förvärvsarbetande är alla personer som hade avlönat
arbete minst en timme per vecka under november månad. Tillfälligt frånvarande ingår också bland de förvärvsarbetande om de haft en kontrolluppgift med lön under året.
Barn till arbetslösa föräldrar
Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB www.scb.se/AM0207
Föräldern har någon gång under året varit öppet arbetslös.
Disponibel inkomst i familjer med barn 0–17 år
Källa: Totalräknad inkomststatistik, SCB www.scb.se/HE0108
Uppgifterna redovisas efter antal barn i familjen. Med disponibel inkomst avses de samlade inkomsterna i en familj inklusive bidrag och med skatter och andra negativa transfereringar fråndragna.
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Kan inte förekomma.
Uppgift är inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges.
Inget finns att redovisa (värdet noll).
Mindre än hälften av den använda enheten.

För frågor kontakta:
Karin Lundström: tfn: 08-5069 4187
www.scb.se/LE0102
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