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Statistik gällande barns 
boende 

Statistik om barns boende och familjetyp kan bygga både på uppgifter 

om var barnen och deras föräldrar är folkbokförda, och på uppgifter där 

barn eller föräldrar svarat på frågor om vilka personer barnet bor 

tillsammans med. Olika metoder för att samla in uppgifter och delvis 

olika definitioner kan ge olika resultat. Detta dokument innehåller en 

genomgång av skillnader mellan statistik från SCB:s Undersökningar av 

levnadsförhållanden (ULF/SILC),  SCB:s Barn- och familjestatistik samt 

en tidigare undersökning om växelvis boende barn från SCB.   

Statistik från Undersökningarna av 

levnadsförhållanden 
ULF/SILC är en årlig urvalsundersökning där frågor ställs till vuxna om 

deras levnadsförhållanden. Där ställs bland annat frågor om hur de 

själva och hur deras barn bor. Utifrån föräldrarnas svar finns därmed 

möjlighet att ta fram uppgifter om såväl de barn som bor i samma 

hushåll som båda sina föräldrar, som uppgifter om barn som bor 

mest/bara hos en av sina föräldrar eller som bor växelvis lika mycket 

hos båda föräldrarna.  

Vid redovisning av barns boende inkluderas de barn som är biologiskt 

barn till intervjupersonen och/eller intervjupersonens partner. Det 

innebär att resultaten gäller boende för barn som bor med minst en 

biologisk förälder. Barn som bor med fosterföräldrar eller 

adoptivföräldrar ingår därmed inte i denna statistik över barns boende. 

Inte heller barn som flyttat hemifrån ingår.  

Barn- och familjestatistik  
SCB:s Barn- och familjestatistik bygger på uppgifter om folkbokföring 

för alla barn som är folkbokförda i Sverige. Denna registerbaserade 

statistik över barns familjetyp omfattar alla hemmaboende barn. Med 

hemmaboende avses här barn som är folkbokförda tillsammans med 

båda sina föräldrar, med en av föräldrarna eller med någon annan 

person i en förälders ställe. Barn som bor med adoptivföräldrar likställs 

med barn som bor med biologiska föräldrar och barn som bor med 

fosterföräldrar ingår här i gruppen ”bor med annan person än 

föräldrar”.  
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Eftersom det bara går att vara folkbokförd på en bostad, finns genom 

den registerbaserade statistiken ingen möjlighet att beskriva hur 

vanligt det är att barn delar sin tid mellan föräldrarna, exempelvis bor 

växelvis lika mycket hos vardera föräldern.  

Andel barn som bor med båda sina föräldrar  
Statistik över hur stor andel av barnen som bor med båda sina föräldrar 

publiceras både från Undersökningarna av levnadsförhållanden 

(ULF/SILC) och Barn- och familjestatistiken. År 2016–2017 är det enligt 

ULF/SILC 79 procent av barn 0–18 år som bor med båda sina föräldrar. 

Barn- och familjestatistiken visar för år 2017 att 75 procent av barn  

0–17 år bor med båda föräldrarna. Det finns flera möjliga orsaker till 

dessa skillnader: 

 I Barn- och familjestatistiken underskattas andelen yngre barn, 

främst 0-åringar, som bor med båda sina föräldrar. Det kan dels 

bero på att uppgift om far ännu inte har registrerats i 

befolkningsregistren och dels på att föräldrarna bor ihop men 

ännu inte är folkbokförda på samma bostad. Omkring 3 procent 

av 0-åringarna är folkbokförda med en förälder men kommer 

senare under uppväxten vara folkbokförd med båda sina 

föräldrar, i de flesta fall inom ett eller två år. Utslaget på alla 

hemmaboende barn i åldrarna 0–17 år kan denna 

underskattning uppskattas till drygt 1 procent.  

 

 Redovisning av barns boende från ULF/SILC omfattar enbart 

barn som bor med minst en biologisk förälder, därmed ingår 

inte adoptivbarn och fosterbarn. Barn- och familjestatistiken 

inkluderar både adoptivbarn och fosterbarn, där fosterbarn vid 

redovisning ingår i gruppen ”bor med annan person än 

föräldrar”. År 2017 var det 0,6 procent av hemmaboende barn 

under 18 år som bodde med en annan person än sina föräldrar. 

 

 Det är olika mättillfällen, där ULF/SILC genomförs löpande 

under året medan Barn- och familjestatistiken avser den 31 

december. Förändringar i familjesammansättning som sker 

under året påverkar möjligheten att jämföra resultaten.  

 

 Förekomst av mätfel kan finnas. Det kan exempelvis handla om 

att folkbokföringen (som ligger till grund för Barn- och 

familjestatistiken) inte stämmer överens med det faktiska 

boendet. 

 

 De metoder som används vid beräkningar av vikter i ULF/SILC 

kompenserar inte tillräckligt det bortfall som finns för olika 

familjetyper.  
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Andel barn som bor växelvis  
Statistik över växelvis boende bygger på undersökningar där barn eller 

föräldrar får beskriva hur barnets boende ser ut. Det finns dock 

skillnader i andel som räknas som växelvis boende beroende på vilken 

grupp av barn som redovisningen avser. Vid redovisning av barn som 

inte bor med båda sina föräldrar från Undersökningarna av 

levnadsförhållanden (ULF/SILC) ingår alla barn som är biologiskt barn 

till intervjupersonen eller intervjupersonens partner. Andelen växelvis 

boende (samt andel boende hos sin mamma respektive pappa) beräknas 

därmed på alla barn som bor med en biologisk förälder, vilket innebär 

att barnets andra förälder kan bo utomlands, vara avliden eller vara 

okänd.  

 

I en tidigare undersökning av växelvis boende  (2013–2014), som SCB 

presenterade i rapporten Olika familjer lever på olika sätt, omfattades 

enbart barn vars båda föräldrar var folkbokförda i Sverige. Med denna 

avgränsning, att båda föräldrar ska vara folkbokförda i Sverige, blir 

andelen barn med växelvis boende högre eftersom barn vars ena 

förälder är okänd, avliden eller inte bor i Sverige (och som därför inte 

har möjlighet till växelvis boende) inte ingår i beräkningen. Ungefär 5 

procent av hemmaboende barn under 18 år har en förälder som är 

okänd, avliden eller har emigrerat. Det motsvarar 20 procent av barnen 

som inte bor med båda sina föräldrar. 

 

En jämförelse av statistik från dessa två undersökningar ovan, där 

statistik från ULF/SILC tas fram med samma populationsavgränsning 

som statistiken i rapporten, visar att resultaten är konsistenta mellan 

de två undersökningarna. 


