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Hvert femte barn har en samværsfamilie
263.000 børn har
en samværsfamilie

Ud af de 1,2 mio. børn, der findes i Danmark, har 263.000 børn en samværsfamilie,
dvs. en far eller mor, der bor et andet sted. Det svarer til hvert femte barn. Ni ud af ti
børn har faderen i deres samværsfamilie, hvor han i 64 pct. af tilfældene er enlig og i
36 pct. af tilfældene bor sammen med en partner.

Flest samværsfamilier
blandt 14-årige

Antallet af samværsfamilier stiger med barnets alder. Der findes flest samværsfamilier
for børn på 14 år med 20.300 samværsfamilier, mens kun 3.400 af de 0-årige har en
samværsfamilie.
Børn fordelt på samværsfamilietype og alder
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23 pct. af alle børn
bor sammen med
mor men uden far

Tre ud af fire børn bor sammen med begge deres forældre. De fleste børn, der ikke
gør, bor hos deres mor. I alt bor 275.000 børn hos deres mor uden deres far. Heraf
bor 186.000 hos deres enlige mor, mens 89.000 bor hos deres mor og hendes nye
partner.

16.000 børn har mistet
forældre pga. dødsfald

Blandt de børn, der ikke bor sammen med begge forældre, havde 16.000 mistet en far
eller mor på grund af dødsfald.

3 pct. bor hos deres
far uden deres mor

Der er 37.000 børn, der bor hos deres far uden deres mor. Heraf bor 24.000 børn hos
deres enlige far og 13.000 hos deres far med hans nye partner. Endelig er der 17.000
børn, der ikke bor hos nogen af forældrene.

Børn bor hos
deres enlige mor

Den mest almindelige familiekombination for børn med forældrene i hver deres familie er, at de bor hos deres enlige mor og har deres enlige far i samværsfamilien. I alt
er der 111.000 børn med denne familiekombination.

Linket til denne udgivelse er www.dst.dk/nytudg/13346

102.000 børn
med ny voksen
i bopælsfamilien

Af de børn, der ikke bor med begge deres forældre, har 102.000 fået en ny voksen ind
i deres bopælsfamilie. Den nye voksne er for 89.000 børn moderens nye partner,
mens der for 13.000 børn er tale om faderens nye partner. I samværsfamilien har
97.000 børn fået en ny voksen i familien. Her fik 84.000 børns fædre ny partner,
mens 13.000 børns mødre også fik ny partner. I alt er der 42.000 børn, hvor begge
forældre har fundet nye partnere.
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Fire ud af fem
børn bor sammen
med søskende

Ni ud af ti børn har søskende. 80 pct. af børnene bor sammen med søskende. Med i
søskendegruppen regnes hel- og halvsøskende samt papsøskende, der er forældres
partneres børn. 60 pct. af børnene har kun de søskende, de bor sammen med, mens
10 pct. af alle børn slet ingen søskende har.

36 pct. børn med
samværsfamilie har
søskende i deres
samværsfamilie

Ud af de 263.000 børn, der har en samværsfamilie, har flere end hver tredje mindst
én søster eller bror i samværsfamilien. Der er 30.000 børn, der har søskende i samværsfamilien, men ingen søskende i bopælsfamilien. Af disse børn har 14.000 heller
ikke søskende, der bor andre steder.

Mere information

Tallene i denne artikel stammer fra bogen Børns familier, som udkommer i dag 12.
september 2008. I denne bog findes mange flere oplysninger om børn og deres familier. Bogen har særligt fokus på børn med delte familier – dvs. børn, som har både en
bopæls- og en samværsfamilie. Der er i Børns familier blandt andet kapitler om familiernes indkomstforhold, uddannelse, beskæftigelse og lovovertrædelser. Bogen i
trykt udgave kan købes på www.dst.dk/boghandel i Danmarks Statistiks elektroniske boghandel eller gennem publikationssalg på tlf. 39 17 30 20. Du kan også hente
en gratis pdf-fil på www.dst.dk/pubomtale/12766.

Kilder og metoder

Børn er defineret som alle personer under 18 år pr. 1. januar 2007 med bopæl i
Danmark. Børns familier er dannet ud fra børnenes og forældrenes folkeregisteradresser 1. januar 2007.
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