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1 Indledning
Husstands- og familiestatistikken beskriver hele den bosiddende befolkning i Danmark. Der
fremstilles statistik med tre forskellige slags enheder: husstande, familier og personer. Statistikken
beskriver disse enheder ud fra husstands- og familierelaterede variabler (fx familietype,
børnefamilietype, familiestørrelse og husstandstype).

2 Indhold
Husstands- og familiestatistikken beskriver hele den bosiddende befolkning i Danmark. Der
fremstilles statistik med tre forskellige slags enheder: husstande, familier og personer.
Statistikken beskriver disse enheder ud fra husstands- og familierelaterede variabler (fx familietype,
familiestørrelse og husstandstype).

2.1 Indholdsbeskrivelse
De statistiske opgørelser belyser husstande og familier samt personers husstands- og familieforhold.
Der er indført ændringer i familiedefinitionen fra 1. januar 2008. De definitioner, der blev benyttet
frem til 1. januar 2007, kan med god sammenlignelighed føres tilbage til 1980. Statistik med de
definitioner, der indførtes pr. 1. januar 2008, findes tilbage til 1986.
Grundlaget for statistikken er udelukkende data fra Det Centrale Person Register (CPR).

2.2 Grupperinger og klassifikationer
Der anvendes følgende grupperinger:

•
•
•

Her ses grupperingen for husstande
Her ses grupperingen for familier
Her ses grupperingen for børnefamilier

2.3 Sektordækning
Ikke relevant for denne statistik.

2.4 Begreber og definitioner
Husstand: Husstande afgrænses som adressehusstande. En husstand omfatter alle de personer, der
i CPR er tilmeldt samme adresse. En husstand kan omfatte flere familier. Husstandstypen afspejler
familietypen, bortset fra hvis der er mere end én familie på adressen.
Husstandstype:

•
•
•
•
•
•

En enlig mand
En enlig kvinde
Et ægtepar
Et par i øvrigt
Et ikke-hjemmeboende barn under 18 år, har ingen børn, har aldrig været gift, og indgår ikke
i et par
Husstand bestående af flere familier
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Familie: Personer i en familie bor på samme adresse. En familie består af en enlig eller et par med
eller uden børn.
Hjemmeboende børn regnes med til deres forældres familier, hvis de:

•
•
•
•

Bor på samme adresse som mindst én af forældrene
Er under 25 år
Aldrig har været gift eller i registreret partnerskab
Ikke selv har barn/børn

Et par er to personer, der bor sammen og danner par af en af følgende fire typer:

•
•
•
•

Ægtepar
Registreret partnerskab
Samlevende par. De to personer er ikke gift eller i registreret partnerskab med hinanden,
men de har mindst ét fælles barn
Samboende par. To personer af hvert sit køn med under 15 års aldersforskel. De har ikke
fælles børn, og de er ikke i nær familie med hinanden (søskende eller forælder-barn). Det er
desuden en forudsætning, at der i husstanden kun findes to voksne personer.

Ikke-hjemmeboende børn er under 18 år og danner hver især deres egen familie. For at regnes som
ikke hjemmeboende børn skal de:

•
•
•
•
•

Ikke bo sammen med nogen af forældrene
Være under 18 år
Aldrig have været gift eller i registreret partnerskab
Ikke selv have børn
Ikke være part i et samboende par

Familien identificeres via et FAMILIE_ID, som kan følges over tid:

•

•
•
•

•
•

En enlig person har sin egen FAMILIE_ID, der ikke skiftes så længe personen fortsat er
enlig. En parfamilie bevarer sin FAMILIE_ID, så længe de samme to personer vedbliver med
at udgøre en parfamilie. Hjemmeboende børn har samme FAMILIE_ID som den/de voksne i
familien.
Hvis personerne i et par flytter fra hinanden, får de hver især en ny FAMILIE_ID.
Hvis to personer flytter sammen og danner et par, får de begge den samme nye FAMILIE_ID.
Hvis en person i et par dør, får den overlevende ægtefælle/partner og deres fælles
hjemmeboende børn et nyt, fælles FAMILIE_ID. Den afdødes hjemmeboende særbørn får
hvert et nyt FAMILIE_ID.
Når familien skifter partype (fx fra samlevende til ægtepar) eller et ægtepar bliver skilt, men
stadig bor sammen, ændres FAMILIE_ID ikke.
Da familieoplysningerne kun dannes kvartalsvis, fremgår en ny FAMILIE_ID først det
efterfølgende kvartal.

Børnefamilie: Børnefamilier afgrænses forskelligt i statistikken.
I www.statistikbanken.dk/10012 er børnefamilier i tabellerne FAM44N og FAM44B defineret som
familier, der har hjemmeboende børn.
I www.statistikbanken.dk/10012 er børnefamilier i tabellerne BRN9-BRN16 udelukkende afgrænset
ud fra børnenes alder, dvs. 0-17-årige personer.
Barnets bopælsfamilie er der, hvor barnet har adresse.
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Hvis barnets forældre bor på to adresser, er barnets samværsfamilie, der hvor barnet ikke har
adresse.
Børn: Børn afgrænses forskelligt i statistikken.
I www.statistikbanken.dk/10012 er børn i tabellerne FAM133N og FAM111N defineret som følger:
enten
Hjemmeboende børn regnes med til deres forældres familier, hvis de:

•
•
•
•

Bor på samme adresse som mindst én af forældrene
Er under 25 år
Aldrig har været gift eller i registreret partnerskab
Ikke selv har barn/børn, som er registreret i CPR

eller
Ikke-hjemmeboende børn er under 18 år og danner hver især deres egen familie. For at regnes
som ikke hjemmeboende børn skal de:

•
•
•
•
•

Ikke bo sammen med nogen af forældrene
Være under 18 år
Aldrig have været gift eller i registreret partnerskab
Ikke selv have børn, som er registreret i CPR
Ikke være part i et samboende par

I www.statistikbanken.dk/10012 er børn i tabellerne BRN9-BRN16 udelukkende afgrænset ud fra
deres alder, i de fleste tilfælde som 0-17-årige personer.
Særbørn er børn, der har adresse hos kun den ene forælder og dennes partner.
Samværsbørn er børn, der har adresse hos den anden forælder.
Søskende: Søskende kan være hel-, halv- eller papsøskende.
Helsøskende har samme far og mor.
Halvsøskende har enten samme far eller samme mor.
Papsøskende er fars eller mors partners børn. Partneren skal bo på samme adresse som enten far
eller mor.

2.5 Enheder
Husstande, Familier, Voksne og Børn.

2.6 Population
Befolkningen med bopæl i Danmark pr. 1. januar
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2.7 Geografisk dækning
Danmark.

2.8 Tidsperiode
1986-

2.9 Basisperiode
Ikke relevant for denne statistik.

2.10 Måleenhed
Personer, familier og husstande.

2.11 Referencetid
01-01-2016 - 01-01-2016

2.12 Hyppighed
Årlig.

2.13 Indsamlingshjemmel og EU regulering
Lov om Danmarks Statistik §6 (jf. lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000.

2.14 Indberetningsbyrde
Ikke relevant for denne statistik.

2.15 Øvrige oplysninger
Link til hjemmeside vedrørende husstande, familier og børn

3 Statistisk behandling
Daglige leverancer fra Det Centrale Personregister (CPR) er grundlag for statistikken.
Inputdata fejlsøges ikke.

3.1 Kilder
Det Centrale Personregister (CPR).
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3.2 Indsamlingshyppighed
Daglige leverancer fra Det Centrale Personregister (CPR).

3.3 Indsamlingsmetode
Register.

3.4 Datavalidering
Inputdata fejlsøges ikke.
Annulationer/korrektioner fra Det Centrale Person Register (CPR) opdateres i databasen, når de
indløber. De publicerede befolkningstal viser derfor befolkningen med de - på
offentliggørelsestidspunktet - så aktuelle og korrekte oplysninger som muligt.

3.5 Databehandling
Ikke relevant for denne statistik.

3.6 Korrektion
Ikke relevant for denne statistik.

4 Relevans
Kommuner, regioner, ministerier, organisationer, pressen, private virksomheder og privatpersoner
anvender statistikken til offentlige og private planlægningsformål og som indspark til den offentlig
debat.

4.1 Brugerbehov
•
•
•

Brugerne: Kommuner, regioner, ministerier, organisationer, pressen, private virksomheder
samt privatpersoner.
Anvendelsesområder: Offentlige og private planlægningsformål og offentlig debat.
Statistikkens grunddata anvendes i forbindelse med andre statistikker inden for hele
personstatistikområdet.

4.2 Brugertilfredshed
Ved udarbejdelse af større opgaver udsendes der et brugertilfredshedsskema til kunden.

4.3 Fuldstændighed af data
Ikke relevant for denne statistik.
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5 Præcision og pålidelighed
Det er meget vigtigt for statistikkens grundlag, at adresserne er pålidelige. I det omfang
befolkningen ikke er tilmeldt CPR på den virkelige adresse, påvirkes statistikken. Der findes ingen
skøn over omfanget af dette, og der er ikke mulighed for at korrigere for det.

5.1 Samlet præcision
Det Centrale Person Register (CPR) er et administrativt register med meget bred anvendelse.
Kvaliteten af oplysningerne er gennemgående meget høj.

5.2 Stikprøveusikkerhed
Ikke relevant for denne statistik.

5.3 Anden usikkerhed
En usikkerhedskilde er personer uden fast bopæl. De er registreret under nogle særlige
kommuneadresser, der har fiktiv karakter og administreres af de lokale folkeregistre. De er
reserveret personer, der af en eller anden grund ikke kan registreres på en bopæl. De omfatter fx
hjemløse, søfolk, udsendte diplomater og visse andre udsendte.
En anden usikkerhedskilde er fælleshusstande (fx plejehjem), hvis beboere ofte registreres under
individuelle adresser i stedet for en fælles adresse. Mange beboere af plejeboliger, der i realiteten er
ligesom plejehjem, regnes således for at bo i deres egen enpersoners husstand.
Endelig kan nævnes den usikkerhed, der er en følge af, at forældrehenvisninger i nogle tilfælde
mangler i CPR. De er stort set på plads og i orden for alle, der er født efter 1960, og de mangler for
næsten alle, der er født før 1950.
Der findes ikke sikre skøn over omfanget af ukorrekte eller manglende adresser.

5.4 Kvalitetsstyring
Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i
Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende
implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks
for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central
kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

5.5 Kvalitetssikring
Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of
Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework
(QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale
tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder.
Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen
indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.
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5.6 Kvalitetsvurdering
Statistikken baseres på befolkningen registreret i Det Centrale Person Register (CPR). Den betragtes
generelt som meget god. Kvaliteten af oplysningerne er gennemgående meget høj.
Det er meget vigtigt for statistikkens grundlag, at adresserne er pålidelige. I det omfang
befolkningen ikke er tilmeldt CPR på den virkelige adresse, påvirkes statistikken. Der findes ingen
skøn over omfanget af dette, og der er ikke mulighed for at korrigere for det.

5.7 Revisionspolitik
Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks
Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle
statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

5.8 Praksis for revisioner
Ikke relevant for denne statistik.

6 Aktualitet og punktlighed
Statistikken vedrørende husstande og familier udkommer ca. 45 dage efter årets afslutning, mens
statistikken vedrørende børnefamilier udkommer ca. 135 dage efter årets afslutning.

6.1 Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal
Der udgives kun endelige tal.

6.2 Publikationspunktlighed
Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

7 Sammenlignelighed
Familiedefinitionen blev ændret i 2008. Familiestatistikken med de nye definitioner findes nu i
statistikbanken tilbage til 1986. Den kan ikke sammenlignes med familiestatistik produceret og
udgivet før 2008

7.1 International sammenlignelighed
Statistikken vedrørende husstande kan sammenlignes internationalt. Definitionen af en
familie kan variere internationalt og derfor vil en sammenligning ikke nødvendigvis give
mening.
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7.2 Sammenlignelighed over tid
Familiedefinitionen blev ændret i 2008. Familiestatistikken med de nye definitioner findes nu i
statistikbanken tilbage til 1986. Den kan ikke sammenlignes med familiestatistik produceret og
udgivet før 2008. Ændringen berører ikke antallet af husstande, men har nogen betydning for
husstandenes fordeling på husstandetyper. I familiestatistik produceret før 2008 benyttedes en
familiedefinition, hvor børn, der regnedes med til forældrenes familier, skulle være under 18 år,
mod nu 25 år. Denne ændring øgede antallet af hjemmeboende børn og mindskede antallet af
enlige.

7.3 Sammenhæng med anden statistik
Husstandsbegrebet i husstands- og familiestatistikken afviger fra husstandsbegrebet i
boligstatistikken, der bygger på begrebet bolighusstande, og fra kosthusstandsbegrebet, der benyttes
i forbrugsundersøgelsen, der er en interviewundersøgelse med et begrænset antal familier.
Kosthusstandsbegrebet ligger nærmest FN's anbefalinger, men det forudsætter spørgeskemaer eller
lignende og er derfor ikke foreneligt med en totaldækkende registerbaseret statistik.

7.4 Intern konsistens
Ikke relevant for denne statistik.

8 Tilgængelighed
Statistikken udgives som Nyt fra Danmarks Statistik og sumtal findes i Statistikbanken.
Årspublikationer: Befolkningens udvikling, Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt.

8.1 Udgivelseskalender
Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

8.2 Udgivelseskalender - adgang
Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

8.3 Udgivelsespolitik - brugeroplysning
Statistikker offentliggøres altid kl. 09:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen
uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer
mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne
publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen.

8.4 NYT/Pressemeddelelse
Link til hjemmeside vedrørende husstande, familier og børn
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8.5 Publikationer
Link til hjemmeside vedrørende husstande, familier og børn

8.6 Statistikbanken
Link til matricer i statistikbanken

8.7 Adgang til mikrodata
Mikrodata kan tilgås via forskningsservice i Danmarks Statistik.

8.8 Anden tilgængelighed
Der kan leveres mere detaljerede specialopgørelser end de offentliggjorte - også i kombination med
andre statistikområder. Specialopgaver udføres på servicebasis som betalingsopgaver. I denne
forbindelse kan specielle variable dannes.

8.9 Diskretioneringspolitik
Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik

8.10 Diskretionering og databehandling
Ikke relevant for denne statistik.

8.11 Reference til metodedokumenter
Dokumentation findes i TIMES.

8.12 Dokumentation af kvalitetssikring
Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i
deltajeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for
kvalitet.

9 Administrative oplysninger
Administrativt er statistikken placeret i kontoret Befolkning og Uddannelse. De statistikansvarlige
er:

•
•

Dorthe Larsen, tlf. 3917 3307, e-mail: dla@dst.dk
Amy Frølander, tlf. 3917 3626, e-mail: amf@dst.dk

9.1 Organisation
Danmarks Statistik
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9.2 Kontor, afdeling
Befolkning og Uddannelse, Personstatistik

9.3 Kontaktpersonens navn
Dorthe Larsen

9.4 Kontaktpersonens funktion
Statistikansvarlig

9.5 Adresse
Sejrøgade 11, 2100 København Ø

9.6 E-mailadresse
dla@dst.dk

9.7 Telefonnummer
3917 3307

9.8 Faxnummer
39 17 39 99

Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

11 / 11

