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Færre børnefamilier delt i 2014
Færre forældrepar med fælles børn flyttede fra hinanden i 2014. 26.000 børn på 016 år boede i starten af 2014 med begge deres forældre, men kun med én forælder i
slutningen af 2014. Det er 1.000 færre end året forinden og 2.000 færre end i 2012.
I alt 16.600 forældrepar, der boede sammen ved årets start, boede ikke længere
sammen ved udgangen af 2014, og det er 1.100 færre end for to år siden.
0-16-årige børn, der boede med begge forældre i starten af året, men ikke i slutningen af året
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Anm.: Børn og børnefamilier, hvor far og mor bor sammen primo året, men ikke ultimo året.

Færre børn i Danmark
Der er i dag (1. januar) 1.169.000 børn under 18 år og 664.000 børnefamilier med
hjemmeboende børn under 18 år. Det er 7.500 færre børn og 2.800 færre børnefamilier end sidste år, og dermed fortsættes den trend med færre børn og børnefamilier, som der har været siden 2009 for børnenes vedkommende og siden 2010 for
børnefamilierne.
Andel af børn, der oplevede, at far og mor ikke længere bor sammen
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Flest forældre flytter fra hinanden, når børnene er 1-2 år
Andelen af børn, der oplevede, at far og mor flyttede fra hinanden, er faldet fra 3,4
pct. i 2012, til 3,3 pct. i 2013 til 3,2 pct. i 2014. Flest forældre flytter fra hinanden,
mens børnene er 1-2 år, hvorefter andelen falder med børnenes alder. Andelen af
børn, der oplevede, at forældrene flyttede fra hinanden i 2014, er for næsten alle
aldersgrupper lavere end i 2012.
Lavere risiko for opbrud, hvis man er gift
2,7 pct. af de børnefamilier, hvor far og mor var gift med hinanden i starten af året,
blev brudt i 2014. Hvor forældrene ikke var gift, gik 6,8 pct. fra hinanden. Dermed
er risikoen for brud to en halv gange så stor, når forældrene ikke har giftet sig. Jo
ældre de fælles børn er, jo større en andel af de samlevende forældre er gift. Hvor
ældste fælles barn er nul år, er 41 pct. af forældrene gift, mens 91 pct. af forældre,
hvor ældste barn er 16 år, er gift. Samlet var 78 pct. af forældre med fælles hjemmeboende børn under 17 år gift i starten af 2014. I 2008 var dette tal 81 pct.
Brudte familier efter civilstand i starten og slutningen af året
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Flere bliver skilt samme år som bruddet
Af de forældre-ægtepar, som er flyttet fra hinanden, er det i 2014 en langt højere
andel, der også når at blive skilt samme år, end før 2013. Det skyldes, at man siden
1. juli 2013 har kunnet søge om skilsmisse uden en forudgående separationsperiode. Af de brudte forældre-ægtepar i 2014, hvor der ikke er dødsfald indblandet, er
det 54 pct., der når at blive skilt samme år, hvor det kun var 15 pct. i 2008.
Flere skilsmisser
I marts kunne Danmarks Statistik for andet år i træk offentliggøre meget højere
skilsmissetal end i de foregående år. Denne offentliggørelse viser dog, at de høje
skilsmissetal ikke har betydet en stigning i antallet af børn eller børnefamilier, der
oplevede brud i løbet af disse år.
Mere information: Mere detaljerede tal kan ses på www.dst.dk/stattabel/929 i Statistikbanken. Læs mere om
børns familieforhold i publikationen Børns familier og på www.dst.dk/emner/husstande-familier-boern.
Kilder og metoder: Statistikken er baseret på 0-16-årige og deres forældres folkeregisteradresser, dvs. at et
brud eller et skift i familien alene opgøres ud fra forældrenes adresse i starten og slutningen af året. Læs mere
om kilder og metoder på kvalitetsdeklarationen.
Næste offentliggørelse: Børnefamilier 1. januar 2016 udkommer uge 21 i 2016.
Henvendelse: Amy Frølander, tlf. 39 17 36 26, amf@dst.dk

