Kommunfakta 2018
Barn & familj
Definitioner Kommentarer Källor

KÄLLOR TILL STATISTIKEN
Grund för redovisningen av familjeförhållanden är bearbetningar av SCB:s befolkningsregister, nu kompletterat med uppgift om folkbokföring på unik lägenhetsadress (lägenhetsnummer). 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.
KVALITETEN I STATISTIKEN
Det har funnits brister i SCB:s befolkningsregister som berott på att personer tidigare inte
har haft en unik lägenhetsadress i folkbokföringen. Detta har inneburit kvalitetsbrister i
redovisningen av barnfamiljer. Barnfamiljer med gifta föräldrar och sambor som fått barn
tillsammans har det funnits uppgift om i registret men sambopar med enbart särkullsbarn
(barn från tidigare förhållanden) har inte kunnat redovisas som sambor utan har fallit under gruppen ensamstående.
Numera finns unik lägenhetsadress i folkbokföringen vilket resulterat i att vi har kunnat
förbättra kvaliteten i de flesta av diagrammen/tabellerna. Förbättringen innebär bland annat att vi nu kan få en mer rättvisande redovisning av sambor eftersom vi nu kan koppla
ihop även sambor som saknar gemensamt barn. Vi kan identifiera fler barn som bor med
en förälder + en styvförälder, barn som vi tidigare betraktade som barn med en ensamstående förälder. Observera att detta medför ett tidsseriebrott jämfört med tidigare redovisad
statistik (vårversionen 2016 och tidigare). Tabellen Disponibel inkomst i barnfamiljer
redovisas dock enligt den nya modellen först i höstversionen av Kommunfakta 2017, vilket innebär ett tidsseriebrott mellan vår- och höstversionen 2017.
De tidigare bristerna i statistiken enligt ovan kvarstår dock i följande tabeller:
 Hemmaboende ungdomar efter ålder
 Barn till förvärvsarbetade
 Barn till arbetslösa
KOMMENTARER
Källa: Befolkningsstatistik, SCB samt Barn- och familjestatistik, SCB
(om ej annan källa anges).
www.scb.se/BE0101 samt www.scb.se/LE0102
Barn och föräldrar efter familjetyp
Kärnfamilj är en familj där alla barn är föräldrarnas gemensamma. Ombildad familj är en
familj där en eller båda föräldrarna har barn från ett tidigare förhållande.
Medelantal syskon
Medelantal syskon för barnen 0–17 år avser hemmaboende syskon 0–21 år. Syskonen kan
vara helsyskon, halvsyskon och/eller styvsyskon.

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. Statistiken är därför inte lika tillförlitlig i åldrarna runt 20 år och däröver.
Det nya, förbättrade, barnregistret omfattar bara barn 0-21 år. Uppgifterna i dessa diagram är därför framtagna enligt den gamla modellen. De kvalitetsbrister avseende den
gamla modellen som nämns ovan påverkar dock inte dessa uppgifter nämnvärt.
Barn som bor med båda biologiska föräldrarna
Adoptivföräldrar likställs här med biologiska föräldrar.
Barn vilkas föräldrar separerat
Tabellen utgår tillfälligt eftersom vi bara har separationer för två år i det nya, förbättrade,
registret. Det blir inte tillräckligt god kvalitet att redovisa uppgifterna för enbart två år.
Barn till förvärvsarbetande föräldrar
Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB
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.
Uppgifterna i denna tabell är framtagna enligt den gamla modellen, med de kvalitetsbrister som nämns ovan.
Barn till arbetslösa föräldrar
Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB
Föräldern har någon gång under året varit öppet arbetslös.
Uppgifterna i denna tabell är framtagna enligt den gamla modellen, med de kvalitetsbrister som nämns ovan.
Disponibel inkomst i familjer med barn 0–17 år
Källa: Totalräknad inkomststatistik, SCB
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.
Från och med Kommunfakta 2011 införs den nya definitionen av disponibel inkomst. I den
nya definitionen ingår såväl kapitalvinster som kapitalförluster brutto. Avdrag för privat
pensionssparande ingår i den nya disponibla inkomsten.
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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 om statistiken kontakta:
Anna Nyman: tfn: 010–479 45 94. e-post: anna.nyman@scb.se

