HER ER FAMILIEN DANMARK
Der er cirka 800.000 børnefamilier
i Danmark, men en børnefamilie er
faktisk et vidt begreb, og det kan man
for alvor få syn for, hvis man dykker
ned i Danmarks Statistiks tal om børn
og familier.

Af Kim Brejnholt
Hvordan ser familien Danmark egentlig
ud nu om dage? Det findes der selvfølgelig ikke noget entydigt svar på, men
hvis man dypper malerpenslen i tallene
fra Danmarks Statistik, så kommer der
faktisk et billede frem med nogle meget
spændende nuancer.
Danmarks Statistik har registret i alt 37
forskellige børnefamilietyper i landet.
Den mest almindelige er et forældrepar
med fælles børn, de udgør over halvdelen af børnefamilierne i Danmark. Den
næstmest almindelige familietype er en
enlig mor med børn.
Den mest sjældne børnefamilietype
udgør under 0,1 procent af samtlige
børnefamilier, og hvordan den ser ud,
kan du læse til sidst i artiklen.
Vi starter med at kigge på forældrepar,
og i hvilket omfang de bliver sammen
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eller går fra hinanden. Her kan vi se i
tallene, at det gode gamle fundament
for familien, nemlig ægteskabet, stadig
spiller en rolle.
Ægteskabet har tilsyneladende en effekt på at holde børnefamilier sammen.
Ifølge statistikken flytter gifte forældre
med børn under 17 år nemlig langt
sjældnere fra hinanden end ugifte par.
Faktisk flytter mere end dobbelt så stor
en andel af ugifte par med fælles børn
fra hinanden i forhold til gifte par.
Lige „forældre leger“ bedst
En anden ting, der gør sig gældende, er
forældrenes alder. Helt generelt viser
tallene, at unge forældre, hvor moren
er under 24 år, hyppigere flytter fra hinanden i forhold til ældre. De forældre,
der får deres første barn, når moren er
fra 25-39 år, har størst chance for at
blive sammen, men herefter knækker
kurven igen. Når moren er over 40 år,
stiger risikoen for, at forældrene går fra
hinanden.
Aldersforskellen på forældrene betyder
tilsyneladende også en del, og måske
er der noget om det gamle ordsprog at
„lige børn leger bedst“, eller i det her
tilfælde „lige forældre leger bedst“. I

hvert fald er der en tydelig statistisk
tendens, som viser, at jo større aldersforskel, der er på forældrene, jo oftere
går de fra hinanden – og det gør sig
gældende uanset om, det er faren eller
moren, der er den ældste.
Der er stor interesse for tallene
Det er fuldmægtig Amy Frølander fra
Danmarks Statistik, der laver statistikken om børnefamilier, og hun oplever,
at der er en stor interesse for området.
- Når vi kommer med de her udgivelser, så tager medierne sig altid meget
kærligt af det, og det er også et område,
jeg får mange forespørgsler på. Jeg
tror, at det er fordi, det er noget, som
berører rigtig mange mennesker. Folk

Folk kan spejle sig i det
og se, hvor de selv befinder sig henne, eller
hvor de kommer fra

kan spejle sig i det og se, hvor de selv
befinder sig henne, eller hvor de kommer fra, siger Amy Frølander.
Der hvor statistikken om børnefamilier for alvor bliver nuanceret er, når
forældrepar går fra hinanden og finder
sammen med andre, som måske også
har børn fra tidligere forhold. Set fra

børnenes synspunkt betyder det, at de
ikke længere bor med både mor og far,
og ofte betyder det også, at der nu kommer pap- og halvsøskende ind i billedet,
og det oplever flere og flere. I 1980
boede 82 procent af de hjemmeboende
16-årige sammen med både mor og far,
mens det kun er 61 procent i dag. Det
betyder også, at de 16-årige i perioden

har fået flere og flere papsøskende. I
1980 havde kun tre procent af 16-årige
papsøskende, mens tallet er 14 procent
i 2013.
Mange vinkler
Alle de forskellige familietyper eller fx
den gruppe af børn, som bor i familier
med pap- og halvsøskende kan udgøre
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HJEMMEBOENDE BØRN
I 1980 boede 82 pct. af
hjemmeboende 16-årige
sammen med begge forældre. I 2013 gælder det kun
61 pct. af de hjemmeboende
16-årige.
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Find flere tal i Statistikbanken: http://www.statistikbanken.dk/brn9
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- Det kunne være spændende i fremtiden at kigge på nogle af de her børns
vilkår over en længere periode. Selv om
et barns forældre er gået fra hinanden,
kan det jo sagtens stadig have stabile
forhold. Det vil man blandt andet kunne

KONTAKT:
Amy Frølander
Befolkning
amf@dst.dk
Tlf. 3917 3626
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se på, hvor mange gange et barn flytter
adresse, eller hvor ofte der flytter nye
ind på den adresse, hvor barnet bor og
så videre, men det vil kræve, at man
følger den samme population over længere tid, siger Amy Frølander.
- Danmarks Statistik kan desværre
ikke selv udarbejde statistik for alle
de tænkelige vinkler, man kan lægge
på de forskellige familietyper eller
børnene i de forskellige familier. Så
det vi ikke offentliggør, tilbyder vi i stedet som skræddersyede ydelser mod
betaling, forklarer Amy Frølander. Hvis
man bliver inspireret til at kombinere
variable på andre måder eller vil have
flere detaljer med end dem man kan
finde i Statistikbanken eller i Nyt fra
Danmarks Statistik, så kan man enten
kontakte mig eller én af vores konsu-

FAKTA #2

grundlaget for nærmere undersøgelser.
Ved at koble personerne med andre
registerdata kan man fx se, hvordan
forældrenes uddannelsesniveau ser ud,
hvordan de sammensatte familier fordeler sig geografisk, eller hvor meget
de forskellige familietyper tjener.
Det er Amy Frølander fra Danmarks
Statistik, som selv beslutter, hvilken
vinkel der skal lægges på den årlige udgivelse af statistikken om børnefamilier.
Et af de aspekter hun gerne vil udvikle
yderligere i fremtiden, er at kigge mere
på børnenes situation over tid.

lenter i Kundecenter, som så kan give
gode råd og vejledning om, hvad der
kan lade sig gøre.
Hvordan ser den mest sjældne
familietype ud?
Så er vi nået til den mest sjældne
børnefamilietype i Danmark. Der findes
kun 19 af den her type familier ud af
800.000, og den ser ud som følger: En
far og en mor med fælles børn, hvor faren har et barn fra et tidligere forhold,
som bor hos ham. Derudover har både
mor og far samværsbørn, altså børn
fra tidligere forhold, som ikke bor hos
dem. n
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