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SCB:s befolkningsregister är den mest tillförlit-
liga källan när det gäller uppgifter om antalet 
barn och deras fördelning på kön och ålder. 
Denna bilaga ger en jämförelse av befolknings-
talen enligt registret och olika urvalsundersök-
ningar:  

• Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 
2001 och 2002 

• Föräldraundersökningen (FU), 2002 
• Hushållens ekonomi (HEK), 2001  
• Undersökningarna om levnads-

förhållanden (ULF), 2001 och 2002 
 

Tidpunkt på året  
De olika undersökningarna avser olika tidpunk-
ter på året. AKU och ULF ger för varje år ett me-
deltal för årets befolkning. Talen från undersök-
ningarna jämförs därför med befolkningsregist-
rets medelfolkmängder.  

I HEK avses befolkningen den 31 december 
respektive år. Talen från denna undersökning bör 
därför jämföras med befolkningsstatistikens antal 
barn den 31 december. I resultatredovisningen i 
kapitlet om familjeekonomi är HEK-popula-
tionen emellertid justerad och gäller den något 
mindre s.k. helårsbefolkningen, d.v.s. barn som 
ingår i hushåll där samtliga vuxna varit folk

bokförda i riket både i början och slutet av året. 
Antal barn i helårsbefolkningen enligt HEK ingår 
också i jämförelsen med befolkningsregistret. FU 
omfattar endast barn upp t.o.m. 12 år. Uppgift-
erna från FU om antalet barn i olika åldrar avser 
september 2002 och jämförs med befolknings-
registrets medelfolkmängd. 

I befolkningsregistrets antalsuppgifter ingår 
alla barn medan det endast är hemmaboende 
barn som ingår i urvalsundersökningarnas tal.  
 

Ålder 
I jämförelsen nedan mellan befolkningsregistret 
och ULF, HEK och FU har åldern fått avse åldern 
den 31 december respektive år. I AKU har vi 
arbetat med ”verklig ålder” d.v.s. ålder uppnådd 
vid intervjutidpunkten.  

0-åringarna utgör då en hel årgång (ungefär 
antalet födda från 1 jul förgående år till 1 juli 
undersökningsåret). När man arbetar med en 
mittfolkmängd / medelfolkmängd och redovisar 
efter ålder den 31 december som i ULF, kommer 
man att sakna ungefär en halv årgång 0-åringar – 
barn som fötts under året men efter det att 
föräldrarna intervjuats. I FU saknar vi omkring 
en tredjedel av ettåringarna. Endast barn födda 
t.o.m. augusti 2001 ingår i undersökningen. 

 

Antal barn i olika åldrar år 2001 och år 2002 enligt olika källor 

Ålder RTB 2002 RTB 2002 AKU 2002 FU 2002 ULF 2002 RTB 2001 RTB 2001 AKU 2001 ULF 2001 HEK 2001 HEK 2001 
 31 dec. medelf.m. mittf.m. f.m. sep. mittf.m. 31 dec. medelf.m. mittf.m. mittf.m. hela pop. helårspop. 

0 år 96 026 93 840 87 000 .. 69 100 91 653 91 184 89 700 55 100 89 524 88 503 
1 år 92 686 92 157 97 100 62 071 87 800 91 628 90 429 94 300 78 900 87 556 86 586 
2-3 år 182 501 181 528 187 100 181 164 203 200 180 555 181 158 196 100 177 800 182 273 181 743 
4-5 år 183 666 186 093 201 600 180 005 175 800 188 519 194 374 212 500 185 900 185 406 184 792 
6 år 97 075 100 795 111 100 94 253 93 300 104 514 108 718 118 700 105 200 106 128 105 489 

7-9 år 337 581 346 940 382 800 338 859 342 000 356 298 362 603 396 800 330 900 336 839 334 722 
10-12 år 381 490 379 276 407 700 380 249 392 600 377 062 371 976 403 000 413 100 388 553 387 014 
13-15 år 352 975 346 252 368 200 .. 388 700 339 528 332 767 361 100 349 200 332 760 330 843 
16-17 år 216 910 212 710 221 200 .. 226 800 208 509 204 816 215 300 195 200 214 111 213 000 
0-17 år 1 940 910 1 939 588 2 063 900 .. 1 979 300 1 938 266 1 938 023 2 087 600 1 891 500 1 923 151 1 912 693 

Förkortningar: f.m. = folkmängd, pop. = populationen.  
Observera att med ålder avses "ålder vid årets slut" i alla fall utom för AKU där "verklig ålder" avses. 
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Olika undersökningars skattningar av antal barn år 2001 och år 2002 som  
andelar av RTB-befolkningen respektive år 

Ålder  AKU 2002 FU 2002 ULF 2002 AKU 2001 ULF 2001 HEK 2001 HEK 2001 
 mittf.m. f.m. sep. mittf.m. mittf.m. mittf.m. hela pop. helårspop. 

0 år 93 .. 74 98 60 98 97 
1 år 105 67 95 104 87 96 94 
2-3 år 103 100 112 108 98 101 101 
4-5 år 108 97 94 109 96 98 98 
6 år 110 94 93 109 97 102 101 

7-9 år 110 98 99 109 91 95 94 
10-12 år 107 100 104 108 111 103 103 
13-15 år 106 .. 112 109 105 98 97 
16-17 år 104 .. 107 105 95 103 102 
0-17 år 106 .. 102 108 98 99 99 

Förkortningar: f.m. = folkmängd, pop. = populationen.  
Observera att med ålder avses "ålder vid årets slut" i alla fall utom för AKU där "verklig ålder" avses. 
Andel har beräknats av befolkningsstatistikens medelfolkmängder för respektive år med undantag för 
HEK där andelar har beräknats av befolkningen vid årets slut. 
 
AKU överskattar antalet barn både för år 2001 
och för år 2002. Det gäller dock inte för 0-
åringarna som underskattas. Överskattningen är 
ungefär lika stor för alla åldrar bland barn 1-17 år 
men antalet 0-åringar underskattas. ULF kommer 
nära befolkningsregistret i sina skattningar av 
antal barn 0-17 år men överskattar antalen i vissa 
åldrar och underskattar andra. FU och HEK 
ligger nära befolkningsregistret i de allra flesta av 
sina skattningar. 
 
Källorna 
AKU, arbetskraftsundersökningen 
Talen har erhållits genom summering av antal 
barn som bor med mödrar enligt intervju med 
kvinnor och antal barn som bor med ensamstå-
ende män enligt intervju med män. Populationen 
är hemmaboende barn i genomsnitt under året. 
Intervjutillfällena är olika för olika intervjuperso-
ner och är fördelade på mätperioder under årets 
samtliga 12 månader. Med ålder avses här verk-
lig ålder dvs. barnets ålder vid intervjutillfället. 
Det är den redovisning som gäller i kapitlet om 
föräldrars sysselsättning.  
 
FU, Föräldraundersökningen/ 
barnomsorgsundersökningen 
Populationen är barn mellan ett och tolv år i 
september 2002. Barnen är indelade i två grupper 
efter ålder, förskolebarn dvs. barn 1-5 år (födda 
970101-010831) och skolbarn dvs. barn 6-12 år 
(födda 900101-961231). Observera att ettåring-
arna bara utgörs av omkring två tredjedelar av 
årgången födda år 2001. Med ålder avses ålder 
2001-12-31. 

HEK, undersökningen om hushållens ekonomi 
Populationen utgörs i fallet ”hela populationen” 
av samtliga hemmaboende barn folkbokförda i 
riket den 31 december utom barn som immigre-
rat efter urvalstillfället i november. Helårs-
populationen utgörs av barn folkbokförda den 31 
december som ingår i hushåll där samtliga vuxna 
var folkbokförda både 1 juli och 31 december. 
Helårspopulationen används i avsnittet om 
familjernas inkomster. Med ålder avses ålder den 
31 december. Familjesammansättningen är den 
som gällde vid årets slut. Intervjuer har skett i 
början av påföljande år. 
 
RTB, registret över totalbefolkningen 
Populationen utgörs av hela den folkbokförda 
befolkningen i respektive ålder dels som den var 
noterad 2001-12-31 och 2002-12-31, dels som be-
räknade medelfolkmängder år 2001 och år 2002. 
Med ålder avses i samtliga fall åldern 31 
december. 
 
ULF, undersökningen om levnadsförhållanden 
Populationen är en mittpopulation hemmabo-
ende barn för undersökningsåret. Uppräkningen 
sker till 1 juli. Även ULF har intervjutidpunkter 
spridda över året. Omkring hälften av årets 
emigrerade/avlidna ingår och likaså omkring 
hälften av årets immigrerade och hälften av årets 
födda. Med ålder avses ålder den 31 december. 
Det innebär att åldersgruppen 0 år endast 
omfattar omkring hälften av dem som fötts under 
året. Här redovisas enbart efter ålder vid årets 
slut. Korrigering har gjorts för dubbelräkning av 
växelvis boende barn. 
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