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A. Allmänna uppgifter 

A.1 Ämnesområde

Rättsväsende 

A.2 Statistikområde 

Domstolsstatistik 

A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik 

Domstolsstatistiken är en del av den officiella statistiken inom Sveriges 

domstolar som behandlar statistik om domstolarnas verksamhet. 

A.4 Ansvarig 

Myndighet: Domstolsverket är ansvarig myndighet 

Adress: Domstolsverket, 551 81 Jönköping 

Kontaktperson: Carina Johansson 

Telefon: 036-15 55 31 

Telefax: 036-16 57 21 

E-post: Siv.support@dom.se  

A.5 Producent 

Myndighet/organisation: Domstolsverket är ansvarig myndighet 

Adress: Domstolsverket, 551 81 Jönköping 

Kontaktperson: Carina Johansson 

Telefon: 036-15 55 31 

Telefax: 036-16 57 21 

E-post: Siv.support@dom.se  

A.6 Uppgiftsskyldighet 

Skyldigheten att lämna uppgifter till domstolsstatistiken regleras framförallt av 

förordningen (1971:933) om rättsstatistiken samt förordningen (1970:517) om 

rättsväsendets informationssystem (RI).  

A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller 

sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 

Vid behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgiftslagen 

(1998:204). Inom statistikområdet finns dessutom särskilda regler i lagen 

(2001:99) om den officiella statistiken och förordningen (2001:100) om den 

officiella statistiken. 

A.8 Gallringsföreskrifter 

A.9 EU-reglering 

Ingen EU-reglering berör domstolsstatistiken. 

A.10 Syfte och historik 

Syftet med domstolsstatistiken är att belysa verksamheten vid domstolarna m.fl. 

myndigheter, när det gäller omfattningen och typen av mål och ärenden som 

kommer in och avgörs hos domstolarna under ett kalenderår. Statistiken har 

dessutom syftet att belysa målens och ärendenas beskaffenhet, 

handläggningsordning, målens utgång, handläggningstid samt överklagande- 

och ändringsfrekvens.  
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Domstolsstatistiken för åren 1993-2001 producerades av Brottsförebyggande 

rådet. Tidigare år ansvarade Statistiska centralbyrån (SCB) för motsvarande 

statistikuppgifter. 

A.11 Statistikanvändning 

Domstolsstatistiken används bl.a. av: 

 

 Domstolsverket, domstolarna: Underlag för beräkning av 

arbetskraftsbehoven inom domstolarna samt planeringsarbete. 

 Justitiedepartementet med kommittéer: Underlag i lagstiftnings- och 

utredningsfrågor. 

 Juridiska institutionerna vid universiteten: Underlag för forskning och 

undervisning.   

A.12 Uppläggning och genomförande 

Uppgifter i domstolsstatistiken kommer från domstolarna. Både de allmänna 

domstolarna, förvaltningsdomstolarna och hyres- och arrendenämnderna 

registrerar uppgifter i målhanteringssystemet Vera om när ett mål eller ärende är 

inkommet och när det är slutligt handlagt. Domstolsverket sammanställer dessa 

uppgifter i olika tabeller.   

A.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar 

Inga förändringar är planerade. 

 

B. Kvalitetsdeklaration 

0 Inledning 

Se punkt A.10 Syfte och historik. 

1 Innehåll 

1.1 Statistiska målstorheter 

Domstolsstatistiken bygger på uppgifter om samtliga inkomna, avgjorda och 

balanserade mål och ärenden vid allmänna domstolar, förvaltningsdomstolar 

samt hyres- och arrendenämnderna under ett visst kalenderår. Flertalet tabeller 

redovisas efter antalsberäkningar. 

1.1.1 Objekt och population 

Domstolsstatistiken redovisar antalet inkomna, avgjorda och balanserade mål 

och ärenden vid allmänna domstolar, förvaltningsdomstolar samt hyres- och 

arrendenämnderna. Vissa uppgifter redovisas för enskilda domstolar medan 

andra uppgifter endast redovisas per domstolslag.  

1.1.2 Variabler 

Uppgifter om inkomna, avgjorda och balanserade mål och ärenden finns för 

samtliga domstolar. Andra variabler som redovisas är bl.a. rättens 

sammansättning, förekomst av förhandlingar och förhandlingstid, uppgifter om 

antal tilltalade, häktningsförhandlingar, avskrivna mål, uppgifter om vad 

målet/ärendet rör, prövningstillstånd och ändringsfrekvens. 

1.1.3 Statistiska mått 

De flesta beräkningar i domstolsstatistiken är antalsräkningar av mål och 

ärenden uppdelat på olika redovisningsvariabler. Procent används för att 

beräkna en viss företeelses andel av totalen. Aritmetiskt medelvärde används för 

att beräkna genomsnittlig förhandlingstid.   

1.1.4 Redovisningsgrupper 

Samtliga variabler som redovisas under 1.1.2 Variabler används vid indelning i 



redovisningsgrupper. Redovisning sker på målgruppsnivå. 

1.1.5 Referenstider 

Statistik över domstolarnas verksamhet ges ut årligen. Referensperioden avser 

året då målet eller ärendet inkom, avgjordes eller låg i balans.  

1.2 Fullständighet 

Se punkt 2.2.2. Ramtäckning. 

2 Tillförlitlighet 

2.1 Tillförlitlighet totalt  

Domstolsstatistikens tillförlitlighet beror till stor del på att domstolarnas 

registrering av mål och ärenden är riktig. En rimlighetsbedömning görs av 

samtliga uppgifter. 

2.2 Osäkerhetskällor 

Se framförallt punkt 2.2.5 Bearbetning. 

2.2.1 Urval 

Inte relevant eftersom uppgifter samlas in för samtliga målobjekt. 

2.2.2 Ramtäckning 

Inga täckningsproblem finns. 

2.2.3 Mätning 

De allmänna domstolarna, förvaltningsdomstolarna och hyres- och 

arrendenämnderna registrerar uppgifter i målhanteringssystemet Vera om när ett 

mål eller ärende är inkommet och när det är slutligen handlagt. Domstolsverket 

sammanställer dessa uppgifter i olika tabeller.  

2.2.4 Svarsbortfall 

Inte relevant eftersom uppgifter samlas in för samtliga målobjekt. 

2.2.5 Bearbetning 

I statistiken kan felaktigheter uppstå i samband med insamlingen av uppgifter på 

grund av skrivfel, feltolkade anvisningar i målhanteringssystemet Vera m.m. 

eller i samband med bearbetning av materialet.  

2.2.6 Modellantaganden 

Inte relevant. 

2.3 Redovisning av osäkerhetsmått 

Inte relevant. 

3 Aktualitet 

3.1 Frekvens 

Domstolsstatistiken publiceras årligen. 

3.2 Framställningstid 

Framställningstiden är ungefär 2-4 månader efter utgången av gällande år.  

3.3 Punktlighet  

Från och med 1998 har normala produktionstider kunnat hållas. 

4 Jämförbarhet och samanvändbarhet 

4.1 Jämförbarhet över tiden 

Förändringar i lagars innehåll och tillämpning samt förändringar i 

domstolsorganisationen påverkar jämförbarheten över tid.   

4.2 Jämförbarhet mellan grupper 

4.3 Samanvändbarhet med annan statistik 



Domstolarnas verksamhet kan ges kompletterande belysning med hjälp av t.ex. 

lagföringsstatistik som ges ut av Brottsförebyggande rådet och 

verksamhetsstatistik som ges ut av Domstolsverket. 

5 Tillgänglighet och förståelighet 

5.1 Spridningsformer 

Statistiken publiceras på Domstolsverkets hemsida. Vissa tabeller publiceras i 

SCB:s publikation Statistisk årsbok.  

5.2 Presentation 

Statistikprodukten utgörs av en tabelldel om ett 20-tal tabeller och en textdel där 

verksamheten vid de olika domstolsslagen beskrivs översiktligt och vissa 

begrepp i domstolsstatistiken förklaras. Statistikprodukten finns även översatt 

till engelska.   

5.3 Dokumentation 

Dokumentation om domstolsstatistiken finns i olika typer av arbetsmaterial. 

5.4 Tillgång till primärmaterial 

Primärmaterial finns sparat hos Domstolsverket. Vissa specialbearbetningar kan 

utföras på uppdragsbasis. 

5.5 Upplysningstjänster 

 Domstolsverket, Enheten för analys, 551 81 Jönköping  

 tfn 036-15 55 31, fax 036-16 57 21 

 Siv.support@dom.se  

 Domstolsverkets hemsida www.domstol.se 
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