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Begreppen
När vi talar om barnens familjer rör vi oss med flera upp-
sättningar av begrepp. För det första skiljer vi på hemma-
boende barn och barn som flyttat hemifrån. Att bo
hemma innebär att barnet bor hos en eller båda av sina
föräldrar eller med vuxna som är i föräldrars ställe.

Bilaga 2
Familjebegreppet

Hemmaboende barn efter om de bor med ursprungliga föräldrar

31.12.2001

Ålder Barnen bor med Övriga Uppgift Samtliga
Bägge ursprungliga Bara med mor Bara med far saknas
föräldrar och ev ny partner och ev ny partner

0–17 år 1 422 500 426 500 75 000 9 000 2 900 1 935 900
18–21 år 188 400 76 100 22 700 . . 287 200
Samtliga 1 610 800 502 600 97 700 9 000 2 900 2 223 100

Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB) 2001

Hemmaboende barn 0–17 år efter boföräldrarnas sammanboendestatus 31.12.2001

Barnen bor med: Befolknings- Korrigerad Uppskattat fel
register fördelning i befolkningsregistret

Sammanboende 1 517 000 1 604 000 87 000
  därav gifta 1 100 000 1 100 000 0
  sambor med gemensamma barn 417 000 417 000 0
sambor utan gemensamma barn 88 000 88 000
Ensamstående 416 000 329 000 -87 000
  mor 353 000 266 000 -87 000
  far 63 000 63 000 0
Uppgift saknas 3 000 3 000 0
Samtliga 1 936 000 1 936 000 0

Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB) 2001 och Undersökningen om levnadsförhållanden (ULF) 2001

För de hemmaboende barnen talar vi dels om barnens
ursprungliga föräldrar, dit vi också räknar adoptivföräld-
rar, dels om barnens boföräldrar, dvs de vuxna personer
som barnen bor med och som fungerar som föräldrar. I de

Boföräldrarna karaktäriseras vidare utifrån sin
sammanboendestatus dvs. som sammanboende eller ensam-
stående eller mer detaljerat som gifta sammanboende,
sambor, ensamstående mor och ensamstående far. Här ger
olika källor lite olika besked beroende på skilda mät-
metoder och på att man i vissa källor har ofullständig in-

Antal hemmaboende och icke hemmaboende barn

31.12.2000

Ålder Hemmaboende Ej hemmaboende Samtliga

0-17 år 1 935 900 240 1 938 300

18-21 år 287 100 120 500 407 600

Samtliga 2 223 100 122 800 2 345 900

Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB) 2000

allra flesta fall är de bägge ursprungliga föräldrarna också
boföräldrar. Det gäller för 1 423 000 av samtliga
1 938 000 hemmaboende barn i åldrarna 0-17 år.

formation. Nedan ges en indelning av barnen utifrån upp-
gifter som kan erhållas i befolkningsregister. Det är dessa
uppgifter som utnyttjats i kapitlet Föräldrar och syskon.
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Statistikkällorna
Det finns flera statistikkällor som kan belysa barns famil-
jeförhållanden. Valet av källa beror på användningsområ-
det. I vissa sammanhang vill man ha möjlighet att redo-
visa informationen för varje åldersår för sig eller på t.ex.
kommunal nivå. Då behöver man uppgifter från register
som omfattar hela befolkningen. Andra gånger kan det
främst vara tal om att se på förhållandena för breda ålders-
intervall och för hela riket. I sådana situationer är det
möjligt att använda information från urvalsunder-
sökningar. De har ofta ett bredare innehåll än det som kan
erhållas ur totalregistren men är å andra sidan behäftade
med slumpfel och har ofta ett rätt stort bortfall.

Registret över barn och deras familjer
SCBs befolkningsregister, som bygger på uppgifter från
folkbokföringen, är här vår huvudsakliga källa för beskriv-
ning av familjesammansättning och vår enda källa för
uppgifter om separationer. Ett särskilt register över barn
och deras familjer har framställts genom bearbetningar av
befolkningsregistren. Befolkningsregistren kan inte ge en
fullständig bild av hela befolkningens familjetillhörighet
men för barnfamiljer kan man komma ganska långt.

Sambor
Möjligheterna att identifiera familjer utifrån folk-
bokföringens uppgifter begränsas av att sambor inte regist-
reras. Idag föds hälften av alla barn till ej gifta föräldrar
men mer än 90 procent av de nyfödda har föräldrar som
bor tillsammans i slutet av födelseåret antingen som gifta
eller som sambor.

Genom att uppgifter om biologiska föräldrar på senare
år gjorts tillgängliga för statistikframställning har det bli-
vit möjligt att identifiera sambofamiljer med gemen-
samma barn. I SCBs befolkningsregister fanns tidigare
uppgifter om bägge biologiska föräldrarna endast för per-
soner som vid födelsen hade gifta föräldrar. Barn som föd-
des av ej gifta föräldrar hade endast samhörighetsbeteck-
ning med mamman. I folkbokföringen har föräldraskap
alltid registrerats.

Införandet av uppgifter om båda föräldrarna betyder
att man registervägen kan avgöra om barn bor tillsammans
med, dvs. är folkbokförda tillsammans, med sina biolo-
giska föräldrar eller ej. För alla barn kan vi således få in-
formation om huruvida de är folkbokförda på samma fast-
ighet som sina bägge biologiska föräldrar, med enbart
mamman, enbart pappan, eller inte med någon av dem.

Föräldrar kan naturligtvis vara skrivna på samma fast-
ighet men bo i olika lägenheter inom fastigheten Detta
torde vara så sällan förekommande att det i praktiken inte
ställer till några problem vid tolkning av resultaten.

Ensamstående och sammanboende föräldrar
Att ett barn bor tillsammans med endast mamman eller
endast pappan betyder emellertid inte nödvändigtvis att
barnet bor tillsammans med en ensamstående förälder,
utan endast att t.ex. mamman inte lever tillsammans med
barnets far.

Mamman eller pappan kan vara gift med någon annan
än barnets biologiska förälder och då finns det informa-
tion om detta genom samhörighetsbeteckningen mellan
äkta makar. Detta innebär att vi kan få den faktiska
familjesituationen för samtliga gifta familjer.

Om mamman eller pappan är sambo med någon an-
nan än barnets biologiska förälder finns information en-
dast i det fall paret har gemensamma barn. Ett antal
sambofamiljer kan således identifieras, nämligen familjer
som har gemensamma barn. De kan utöver gemensamma
barn också ha barn som mannen eller kvinnan har med
från ett tidigare förhållande. Sambofamiljer som man inte
kan identifiera är de där mamman eller pappan har en ny
sambopartner som de inte har barn med. I sådana fall blir
familjen felaktigt noterad som en ensamföräldersfamilj.

I intervjuundersökningar och enkäter har man inte
samma problem. Där tar man reda på familjens samman-
sättning genom frågor direkt till de vuxna. Där har man å
andra sidan dels slumpfel, beroende på en begränsad urvals-
storlek, dels problem med bortfall. Bortfallet kan vara
snedvridande när det gäller fördelningen på familjetyp.

Hemmaboende barn 0–17 år efter familjetyp 31.12.2001

Barnen bor med: Befolknings- Korrigerad Uppskattat fel
register fördelning i befolkningsregistret

Bägge biologiska/adoptivföräldrar 1 423 000 1 423 000 0
Mor och styvfar 75 000 162 000 87 000
Far och styvmor 12 000 12 000 0
Ensamstående biol/adoptivmor 351 000 264 000 -87 000
Ensamstående biol/adoptivfar 63 000 63 000 0
Andra i föräldrars ställe 9 000 9 000 0
Uppgift saknas 3 000 3 000 0

Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB) 2001 och Undersökningen om levnadsförhållanden (ULF) 2001
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Den av SCB.s surveyer som vi bedömer som mest på-
litlig när det gäller att beskriva familjesammansättning är
Föräldrarundersökningen/Barnomsorgsundersökningen.
Den har störst urval och lågt bortfall. Den ger emellertid
inte uppgifter för äldre barn.

Nollåringar
Det finns ett speciellt problem vid redovisning av de allra
yngsta barnens familjer. Mycket tyder på att särskilt ande-
len 0-åringar som lever med endast mamman överskattas
när man använder befolkningsregistren som källa. Skälen
är två. Föräldrar som nyligen har flyttat samman kanske
inte hunnit anmäla adressförändring före årsskiftet. En
annan förklaring kan vara att man, när statistiken fram-
ställs, inte alltid hunnit få information om båda föräldrar-
nas personnummer. Samboföräldrar ska anmäla faderskap
och det kan dröja innan en sådan anmälan görs och blir
registrerad. När det inte finns en sådan anmälan registre-
rad kommer mamman att betecknas som ensamstående i
statistiken. Här har vi sökt undvika fel av detta slag genom
att vänta med uppgifter om faderns personnummer till den
31 mars 2001 för de barn som föddes 2000. Vid den tid-
punkten har vi uppgifter om fader för de allra flesta barn.

Efter allt att döma får vi dock fortfarande en ganska
stor överskattning av andelen barn med ensamstående
mamma. Det gäller särskilt förstfödda. Detta fel får skyl-
las på förseningar i flyttanmälningar. Stora surveyer som
AKU och senaste Föräldraundersökning/Barnomsorg-
sundersökningen från 1999 visar att andelen 0-åringar
med ensamstående mamma snarast är 3–6 procent och
inte uppemot 10 procent som befolkningsregistren visar.

Bo där man är folkbokförd
Vid framställning av familjestatistik utifrån befolknings-
registren har vi utgått från att folkbokföringen speglar det
verkliga boendet. Så torde det också vara i de allra flesta
fall. Men det kan naturligtvis förekomma fel. Bokförings-
förhållandena speglar inte alltid det verkliga boendet.

I bilaga 1 Antalet barn beskrivs hur ett litet antal barn
felaktigt kan framstå som om de bor för sig själva. I
resultatredovisningen har vi utgått från att barn under 16
år som framstår som ensamboende i själva verket bor med
föräldrar. De redovisas som hemmaboende men uppgift
saknas om föräldrar. Ungdomar 16 år och äldre som fram-
står som om de inte bor med föräldrar har vi räknat som
ej hemmaboende.

En brist i befolkningsregistren är avsaknaden av upp-
gifter om s.k. växelvis boende. Även om ett barn med se-
parerade föräldrar bor lika mycket hos mamma och pappa
är barnet ändå skrivet hos endast en av föräldrarna. Åren
1992/93 uppskattas 1 procent av alla barn 0–17 år bo väx-
elvis hos föräldrarna och lika mycket med mamma och
pappa. Preliminära uppgifter som tagits fram utifrån ULF
2000 tyder på att andelen nu kan vara kring 10 procent.

Urvalsundersökningar
Från flera urvalsundersökningar finns möjlighet att få upp-
gifter om familjernas sammansättning. Karakteristiskt är att
familjens sammansättning rapporteras av intervjupersonen,
som själv får avgöra om han/hon t.ex. är sambo eller inte.

AKU, Arbetskraftsundersökningen
Varje månad genomförs arbetskraftsundersökningar för att
belysa situationen på arbetsmarknaden. För barn-
statistiken utnyttjas urvalet från samtliga tolv månads-
undersökningar.

Urvalspersonerna uppger om de är gifta, sambor eller
ensamstående samt anger antalet hemmaboende barn,
deras födelseår och månad. Därigenom kan man få infor-
mation om antalet hemmaboende barn i olika åldrar och
om andelen som bor med sammanboende föräldrar (gifta
eller sambor) respektive med ensamstående mamma eller
pappa. Eftersom AKU har ett individurval, i vilken man
inte samlar in information om eventuell make/maka eller
sambo, kan man inte belysa båda föräldrarnas samtidiga
situation. Man får information om antingen kvinnornas
hemmaboende barn eller männens hemmaboende barn.
Här har vi utnyttjat kvinnourvalet för barn med samman-
boende föräldrar och för barn med ensamstående mödrar,
och mansurvalet för barn med ensamstående fäder.

Information om familjen utgör ett medelvärde över året.
Bortfallet i AKU har under både 1999 och 2000 varit

15.1 procent. Ett eventuellt bortfallsfel reduceras betyd-
ligt genom användning av hjälpinformation från andra
register.

FU,Föräldraundersökningen/
Barnomsorgsundersökningen 1999
Barnomsorgsundersökningar har tidigare genomförts varje
år t.o.m 1996. Numera görs uppehåll mellan undersök-
ningarna Den senaste genomfördes hösten 1999 och har
fått namnet Föräldraundersökningen. Datainsamlingen
genomfördes av SCB med Skolverket som uppdragsgivare.

Urvalsenheten var barn och urvalet omfattade dels
barn i åldrarna 1–5 år med ca 60 000 svarande, dels barn
6–12 år med drygt 9 000 svarande. Den vägda svars-
procenten var i förra fallet 92,4 och i det senare 90,3.
Datainsamling genomfördes med enkät med bortfalls-
uppföljning per telefon. Enkäterna/intervjun besvarades
av barnets vårdnadshavare, far eller mor.

I enkäten lämnades förutom uppgifter om barnomsorg
även uppgifter om bl.a. familjesammansättning dvs. om
föräldrarna var gifta, sambor eller ensamstående.

Frågorna avser förhållanden i september 1999.

HEK, Undersökningen om hushållens ekonomi
HEK, (som tidigare kallades HINK, Inkomstfördelning-
sundersökningen) är en årlig urvalsundersökning med
syfte att belysa hushållens inkomster och utgifter.

Inkomstuppgifterna i HEK avser hela året och erhål-
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les från register av olika slag. Uppgifter om bl.a.
urvalspersonernas familjesituation inhämtas genom en
enkät som genomförs i början av året efter inkomståret.
Familjesituationen avser det gångna årsskiftet, dvs. slutet
av inkomståret. Inkomsterna redovisas för en sk helårs-
population dvs för hushåll där alla vuxna fanns folkbok-
förda i landet både i början och slutet av inkomståret. Frå-
gor och registeruppgifter avser samtliga familjemedlem-
mar som bor tillsammans. För barnens del erhålls därmed
uppgifter om både mammans och pappans förhållanden.
Enkätbortfallet i HEK 1999 var 30 procent.

ULF, Undersökningen om befolkningens
levnadsförhållanden
Intervjupersonerna i ULF besvarar frågor om sammansätt-
ningen av det hushåll de tillhör. De besvarar också ett
antal frågor om make/makas förhållanden exempelvis vad
gäller sysselsättning och om hemmaboende barns förhål-
landen t.ex. om barnomsorg. För barnens del erhålls upp-
gifter om både mammans och pappans förhållanden.

Intervjuerna är spridda över ett helt år och skattning-
arna kommer att avse ett medelvärde över året. Vid redo-
visningen av resultatet slår man ofta samman två årgångar
av undersökningen för att erhålla säkrare skattningar. När
två årgångar ULF utnyttjas avser skattningarna ett med-
elvärde över de två åren.

Bortfallet var 25 procent år 2000, år 1999 23 procent.

Statistikkällorna, sammanfattning
Släktskap mellan barn och vuxna
Olika statistikkällor ger olika detaljerad information om
barnens familjer. Ur registret över totalbefolkningen
(RTB) kan man få fram statistik över andelen barn som
är folkbokförda hos båda, en eller ingen av sina biologiska
föräldrar. Sådan information kan vanligtvis inte erhållas
från urvalsundersökningar, eftersom man inte frågar om
släktskapet inom familjen. Ett undantag är ULF där man
frågar om detta när man har fördjupning inom området
sociala relationer och familj. Det skedde senast åren 1992/
1993 och 2000/2001

Gifta, sambor, ensamstående
Utifrån befolkningsregistren kan man erhålla uppgifter om
barn som är folkbokförda tillsammans med gifta par (med
eller utan gemensamma barn) eller sambor med gemen-
samma barn. Däremot kan man inte få uppgifter om sam-
bor utan gemensamma barn.

För att få sådana uppgifter måste man tillfråga perso-
nerna själva. Detta görs i urvalsundersökningarna. HEK
skiljer dock ej på gifta och sambor. Urvalsunder-
sökningarnas resultat kan användas för att belysa situatio-
nen för hela riket men urvalet räcker vanligtvis inte till för
annat än en mycket översiktlig regional redovisning.

Tillförlitlighet
Befolkningsstatistiken måste räknas som den mest tillför-
litliga när det gäller uppgifter om antalet barn och deras
fördelning på kön och ålder.

För information om barnens fördelning på de vuxnas
sammanboendestatus ger stora urvalsundersökningar bättre
information. Det gäller särskilt information om de allra
yngsta barnen där vi har anledning tro att befolknings-
registren överskattar andelen barn med ensamstående för-
älder. Arbetskraftsundersökningarna och Föräldra-
undersökningen/Barnomsorgsundersökningen har de i
särklass största urvalen och därmed lägsta slumpfelen av
urvalsundersökningarna. Båda undersökningarna har
också jämförelsevis lägre bortfall än många andra urvals-
undersökningar. De gav, 1999 likartade resultat och be-
döms som de mest tillförlitliga. Både HEK och ULF kan
uppvisa ganska kraftiga variationer över åren vilket sanno-
likt beror just på slumpfel. HEKs höga skattning 1997 av
andelen 0-åringar med ensamstående mor (13 procent)
motsvaras inte av 1995, 1996 och 1998 års undersök-
ningar (8, 7 och 5 procent).

För information om i vilken mån barnen bor med ur-
sprungliga föräldrar eller styvföräldrar är befolknings-
registren den enda tillgängliga källan för tillfället. Uppgif-
ter om detta har samlats in i ULF åren 2000 och 2001.
Dessa har dock ännu inte publicerats. Befolkningsregistren
ger en viss underskattning av andelen barn med styvför-
äldrar (mor och styvfar eller far och styvmor). Sambor
utan gemensamma barn räknas in bland ensamstående.
För information på regional nivå räcker urvals-
undersökningarna ofta inte till. Då är bearbetningar av
befolkningsregister ofta den bästa och många gånger den
enda källan.
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Tabell 2.1
Andel barn med ensamstående mamma enligt olika källor. Procent 2000 och 2001

Ålder Andel med ensamstående mamma
31.12 RTB 2001 ULF 2000/ AKU 2001 RTB 2000 HEK 2000 FU 99

       2001

0 9,0 3 4,8 9,0 7,0
1 9,8 3,4 5,8 9,9 5,7 6,5
2-3 12,5 8,3 8,8 12,6 11,5 8,7
4-5 15,6 10,8 10,6 15,7 14,0 11,2
6 17,4 15,1 12,1 17,4 18,5 13,1
7-9 19,0 11,3 13,8 19,0 17,1 14,7
10-12 20,9 12,8 14,8 20,6 17,8 15,1
13-15 21,7 13,6 16,0 21,1 15,7
16-17 21,9 16,3 17,2 21,3 16,5
0-17 18,2 11,9 12,8 18,0 15,2

I samtliga fall, utom för AKU, avses ålder vid årets slut. I RTB och HEK redovisas familjesituationen vid årets slut.

I AKU och  ULF redovisas familjesituationen vid intervjutillfället dvs i praktiken ett slags medelvärde över
året. I FU avses familjesituationen vid intervjutillfället hösten 1999. Uppgift om 0 -åringar är osäker i samtliga fall.
I urvalsundersökningarna är även uppgifter om 1-åringar och om 6-åringar för osäkra för att redovisas
som statistiska resultat.

Tabell 2.2
0- och 1-åringar efter antal hemmaboende syskon och föräldrarelation 31.12.2001. Procent

Ålder Bor med Övriga Uppgift Samtliga
Antal syskon Bägge Styvfar Ensamstående barn saknas

ursprungliga eller biologisk
styvmor förälder

0 år
0 88,0 0,1 11,5 0,1 0,3 100
1 90,9 2,5 6,5 0,1 . 100
2 eller fler 88,3 2,4 9,2 0,1 . 100

Samtliga 89,1 1,4 9,2 0,1 0,1 100

1 år
0 86,6 0,1 12,8 0,2 0,2 100
1 91,9 0,2 7,7 0,2 . 100
2 eller fler 89,9 0,3 9,6 0,2 . 100
Samtliga 89,3 0,2 10,2 0,2 0,1 100

Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB) 2001
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Tabell 2.3 a
Hemmaboende barn och ungdomar efter föräldrarnas sammanboendeform enligt olika källor. Antal

Ålder Hemmaboende barn och ungdomar
Kön Barnet bor med Samtliga

Sammanboende Ensamstående
Antal Gifta Sambor Summa Far Mor Summa

RTB 2001
0 41 189 41 885 83 074 247 8 223 8 470 91 653
1-5 år 239 962 153 043 393 005 6 151 60 951 67 102 460 702
6-12 år 477 598 165 067 642 665 28 994 164 798 193 792 837 874
13-17 år 340 927 57 214 398 141 27 767 119 022 146 789 548 037
18-21 år 187 494 20 611 208 105 18 546 60 502 79 048 407 618
0-17 år 1 099 676 417 209 1 516 885 63 159 352 994 416 153 1 938 266
0-21 år 1 287 170 437 820 1 724 990 81 705 413 496 495 201 2 345 884
ULF 2000/2001
0 28 514 24 980 53 495 0 1 633 1 633 55 128
1-5 år 242 837 156 101 398 938 6 122 37 559 43 681 442 619
6-12 år 517 171 185 318 702 490 40 888 105 857 146 745 849 237
13-17 år 344 182 85 184 429 366 35 811 79 310 115 121 544 487
1-17 år 1 104 193 426 603 1 530 796 82 820 222 726 305 547 1 836 341
0-17 år 1 132 708 451 583 1 584 290 82 820 224 359 307 180 1 891 469
AKU 2001
0 år 127 700 200 7 100 7 300 135 000
1-5 år 488 500 17 100 48 500 65 600 554 100
6-12 år 757 300 51 900 132 300 184 200 941 500
13-17 år 454 100 30 100 95 600 125 700 579 800
0-17 år 1 827 500 99 400 283 400 382 800 2 210 300
RTB 2000
0 41 001 41 249 82 250 174 8 127 8 301 90 714
1-5 år 247 264 153 736 401 000 6 124 63 112 69 236 471 219
6-12 år 493 813 159 499 653 312 28 092 165 320 193 412 848 718
13-17 år 335 422 50 970 386 392 25 647 111 487 137 134 527 128
18-21 år 190 844 19 355 210 199 17 918 59 495 77 413 408 651
0-17 år 1 117 500 405 454 1 522 954 60 037 348 046 408 083 1 937 779
0-21 år 1 308 344 424 809 1 733 153 77 955 407 541 485 496 2 346 430
HEK 2000
0 år 72 388 .. .. .. 78 592
1-5 år 414 014 8 109 56 715 64 824 478 837
6-12 år 660 272 29 209 161 645 190 854 851 126
13-17 år 393 003 23 549 101 584 125 133 518 136
0-17 år 1 539 678 61 558 325 457 387 015 1 926 692
FU 99
0 år - - - - - -
1-5 år - - 411 100 7 600 44 200 51 800 462 900
6-12 år - - 686 500 28 900 122 700 151 700 840 300

I samtliga fall, utom för AKU, avses ålder vid årets slut. I RTB och HEK redovisas  familjesituationen vid årets slut.

I AKU och  ULF redovisas familjesituationen vid intervjutillfället dvs i praktiken ett slags medelvärde över
året. I FU avses familjesituationen vid intervjutillfället hösten 1999.
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Tabell 2.3 b
Hemmaboende barn och ungdomar efter föräldrarnas sammanboendeform enligt olika källor. Procent

Ålder Hemmaboende barn och ungdomar
Kön Barnet bor med Samtliga

Sammanboende Ensamstående
Antal Gifta Sambor Summa Far Mor Summa

RTB 2001
0 45 46 91 0 9 9 100
1-5 år 52 33 85 1 13 15 100
6-12 år 57 20 77 3 20 23 100
13-17 år 62 10 73 5 22 27 100
18-21 år 46 5 51 5 15 19 100
0-17 år 57 22 78 3 18 21 100
0-21 år 55 19 74 3 18 21 100
ULF 2000/2001
0 52 45 97 0 3 3 100
1-5 år 55 35 90 1 8 10 100
6-12 år 61 22 83 5 12 17 100
13-17 år 63 16 79 7 15 21 100
1-17 år 60 23 83 5 12 17 100
0-17 år 60 24 84 4 12 16 100
AKU 2001
0 år 95 0 5 5 100
1-5 år 88 3 9 12 100
6-12 år 80 6 14 20 100
13-17 år 78 5 16 22 100
0-17 år 83 4 13 17 100
RTB 2000
0 45 45 91 0 9 9 100
1-5 år 52 33 85 1 13 15 100
6-12 år 58 19 77 3 19 23 100
13-17 år 64 10 73 5 21 26 100
18-21 år 47 5 51 4 15 19 100
0-17 år 58 21 79 3 18 21 100
0-21 år 56 18 74 3 17 21 100
HEK 2000
0 år 92 100
1-5 år 86 2 12 14 100
6-12 år 78 3 19 22 100
13-17 år 76 5 20 24 100
0-17 år 80 3 17 20 100
FU 99
0 år
1-5 år 89 2 10 11 100
6-12 år 82 3 15 18 100

* uppgift alltför osäker för att anges

I samtliga fall, utom för AKU, avses ålder vid årets slut. I RTB och HEK redovisas  familjesituationen vid årets slut.

I AKU och  ULF redovisas familjesituationen vid intervjutillfället dvs i praktiken ett slags medelvärde över
året. I FU avses familjesituationen vid intervjutillfället hösten 1999.


