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Færre teenagere bor med far og mor  

I 1980 boede 82 pct. af hjemmeboende 16-årige sammen med begge forældre. I 2013 
gælder det kun 61 pct. af de hjemmeboende 16-årige. Andelen af 1-årige, der bor 
med begge forældre, er ikke ændret i samme grad. Største fald i andelen af børn, der 
bor med begge forældre, er sket i tiåret fra 1980 til 1990. Efter 1990 er det hovedsa-
geligt blandt de store børn, at færre og færre børn bor med begge forældre. 
 
Andel hjemmeboende børn, der bor med begge forældre. 1. januar 

 
 
Hver anden 16-årig i København og Frederiksberg bor med begge forældre 
I København og Frederiksberg Kommuner bor kun hver anden hjemmeboende 16-
årig sammen med begge forældre. Her er det altså lige så almindeligt for en 16-årig at 
bo med kun den ene forælder, som det er at bo med begge. Også i Lolland, Guldborg-
sund og Stevns Kommuner er det tæt på hver anden 16-årig, der ikke bor med begge 
forældre.  
 
I Morsø og Læsø Kommuner er det til gengæld næsten tre ud af fire 16-årige, som bor 
sammen med begge forældre. Læsø er dog en lille kommune med kun 22 hjemmebo-
ende børn på 16 år. 
 
Andel af hjemmeboende 16-årige, der bor med begge forældre efter kommune. 1. januar 2013 

 
Mindste andel 

16-årige, der bor med 
begge forældre 

  
Største andel 

16-årige, der bor med 
begge forældre 

 pct.   pct. 

Frederiksberg 49,4  Morsø 73,6 
København 50,3  Læsø 72,7 
Lolland 51,9  Billund 72,0 
Stevns 53,6  Lemvig 70,5 
Guldborgsund 53,9  Lejre 70,3 
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Andel 16-årige efter søskendetyper. 1. januar 

 
 
Flere børn har halv- og papsøskende  
I 1980 havde kun 3 pct. af de 16-årige papsøskende (dvs. børn af enten mors eller fars 
partner). I 2013 har 14 pct. af de 16-årige papsøskende. Andelen af de 16-årige med 
halvsøskende er i samme periode næsten tredoblet fra 10 pct. i 1980 til 29 pct. i 2013.  
 
Færre enebørn  
9 pct. af de 16-årige i 1980 var enebørn, mens kun 5 pct. er det i dag. Tilsvarende 
havde 78 pct. af de 16-årige i 1980 kun helsøskende, mens det i dag er 59 pct. Der-
med havde 13 pct. af de 16-årige enten halvsøskende, papsøskende eller begge dele i 
1980, mens det gælder hele 36 pct. af de 16-årige i 2013. 
 
I Hillerød og Billund Kommuner har hver femte 16-årig halvsøskende, mens det gæl-
der en dobbelt så høj andel i Lolland og Stevns Kommuner. I Samsø, Læsø, Ishøj og 
Københavns Kommuner har færre end hver tiende 16-årig papsøskende, mens det 
gælder hver femte 16-årig i Guldborgsund og Odsherred Kommuner. 
 
Andel af 16-årige med halvsøskende og papsøskende efter kommune. 1. januar 2013 

 
Mindste andel 

Andel 
16-årige 

  
Største andel 

Andel 
16-årige 

 pct.   pct. 

Med halvsøskende     
Hillerød 20,6  Stevns 40,8 
Billund 20,8  Lolland 40,0 
Lemvig 21,3  Odsherred 39,7 
Rudersdal 21,6  Vordingborg 38,4 
Allerød 21,7  Faxe 37,9 

Med papsøskende     
Samsø 7,3  Odsherred 20,4 
Læsø 9,1  Guldborgsund 19,8 
Ishøj 9,2  Bornholm 19,6 
København 9,5  Kalundborg 19,5 
Lyngby-Taarbæk 10,8  Nyborg 18,9 

 
 
 

Mere information: Mere detaljerede tal kan ses på www.dst.dk/stattabel/929 i Statistikbanken. Læs mere om 
børns familieforhold i temapublikationen Børns familier og på www.dst.dk/emner/husstande-familier-boern. 
Kilder og metoder: Statistikken er alene baseret på 0-17-årige og deres forældres folkeregisteradresser, dvs. at 
den faktiske bopæl og samvær med forældre ikke kan opgøres. Læs mere om kilder og metoder på 
www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/761. 
Næste offentliggørelse: Børnefamilier 1. januar 2014 udkommer uge 15 i 2014. 
Henvendelse: Amy Frølander, tlf. 39 17 36 26, amf@dst.dk 
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