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Kommunal familjerådgivning under 2018 
 
Statistiken 
Statistiken avser den familjerådgivning som bedrivs eller bekostas av kommunerna. 
Uppgifterna samlas in med stöd av lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella 
statistiken.  
 
I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 24 kap. 8 § 
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Samråd har skett med KFR (Föreningen Sveriges kommunala 
familjerådgivare) och Sveriges Kommuner och Landsting(SKL).  
 
Statistiken samlas in av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd och ingår som en del i Sveriges 
officiella statistik. Syftet är att belysa verksamheter som kommunerna bedriver eller bekostar inom 
området familjerådgivning. Den officiella statistiken används i första hand som underlag för nationell 
uppföljning och utvärdering, för jämförelser mellan olika kommuner och som allmän information. 
 
Har ni frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att kontakta Statistiska centralbyrån, på telefon  
010-479 60 65 eller per e-post uls@scb.se 
 
 
 

Tack på förhand! 
 

 

 

 

 

 

Sveriges officiella statistik 
Myndigheten för familjerätt och 

föräldraskapsstöd (MFoF) 

 
 
 
En familjerådgivningsbyrå som 
har arbetat åt flera kommuner 
skall redovisa var och en av 
dessa kommuner på en separat 
blankett. 
 

Om avtal fanns med kommun 
2018 men där detta ej 
utnyttjades under hela året skall 
denna kommun ändå redovisas i 
denna blankett.   
 
 

Uppgifterna insändes senast 

den 22 feb 2019. 

OBSERVERA: De här uppgifterna samlar du in under hela år 

2018 och lämnas in under januari och februari 2019. 

 

http://www.socialstyrelsen.se/
mailto:uls@scb.se


 

 

 

Instruktion för att besvara enkäten 
 
Observera att det förekommer olika typer av uppgifter i blanketten: 
 
  I. Totalt antal ärenden, samtal och personer under 2018 
 II. Ärenden som påbörjades under 2018 

III. Barn i ärenden som påbörjades under 2018 

IV. Avslutade ärenden under 2018 

 
 
Det är viktigt att alla frågor besvaras!  
 

Om antalet på en efterfrågad uppgift är noll, redovisa på följande sätt: 
 
0   (noll): verksamhet kan förekomma men ingenting finns att redovisa. 

 
 
Om uppgift ej kan anges, redovisa på följande sätt: 
 

 Är t.ex. en ålderuppdelning på en fråga inte möjlig att göra kan  
 en total uppgift redovisas.  
 

 
 
Observera att samarbetssamtal med familjerätten inte ska räknas med i statistiken 
 

 
 



 

 

 
 

I. Totalt antal ärenden, samtal och personer under 2018 
 
 

 

 
 
 

1. Antal ärenden och samtal under 2018 
 
Observera att varje person räknas endast en gång. 
Observera att samarbetssamtal med familjerätten inte ska räknas med i statistiken 
 

 

 Antal 

Totalt antal ärenden under året       FRO1  

Totalt antal samtal under året         FRO2  

 

 

Ärende 

Ett ärende består av ett eller flera samtal för samma parrelation/relation för att 
bearbeta ett problem eller en konstellation av problem. 
 

Ärenden under året 

Ärenden som pågick under perioden 1 januari – 31 december 2018 oavsett vilket år 
ärendet påbörjades. 
 

Samtal  
Med samtal avses här personliga besök på familjerådgivningen för 
rådgivning/behandlingssamtal. 
  

Samtal under året 

Samtal som skett under perioden 1 januari – 31 december 2018 oavsett om 
ärendet i vilket samtalen ingick påbörjades under 2018 eller tidigare. 



 

 

 

2.  Totalt antal personer som besökte familjerådgivningen  
för samtal under 2018 fördelade efter ålder 
 
Här redovisas samtliga personer, 18 år eller äldre, som besökte  
familjerådgivningen för samtal under 2018, oavsett om ärendet 
i vilket samtalet ingick, påbörjades under 2018 eller tidigare. 
 
Observera att varje person räknas endast en gång 
Observera att samarbetssamtal med familjerätten inte ska räknas med i statistiken 
 
Är en åldersfördelning inte möjlig att göra, var god ange den totala uppgiften 
längst ned till höger under Antal vid ej uppdelning. 
 
 
 

Ålder Antal personer    

18 – 19 år                                   FRO4    

20 – 29 år                                   FRO5    

30 – 39 år                                   FRO6    

40 – 49 år                             FRO7    

50 – 59 år                             FRO8    

60 – 69 år                                   FRO9    

70 år och äldre     FR1O  
 Antal vid ej 

uppdelning 

Totalt antal personer, 18 år eller 
äldre                                          FR11 

   

 

Personer under 2018 

Personer som någon gång under perioden 1 januari – 31 december 2018 var på 
personligt besök hos familjerådgivningen för samtal. 
 

Samtal  
Med samtal avses här personliga besök på familjerådgivningen för 
rådgivning/behandlingssamtal. 
  

Ärende 

Ett ärende består av ett eller flera samtal för samma parrelation/relation för att 
bearbeta ett problem eller en konstellation av problem. 



 

 

 

II. Ärenden som påbörjades under 2018 
 
 
 

 

3 Antal ärenden som påbörjades under 2018 fördelade  
efter relationens art vid första besöket 

 
Observera att samarbetssamtal med familjerätten inte ska räknas med  
i statistiken 
 
Är en fördelning utifrån relationens art inte möjlig att göra,  
var god ange den totala uppgiften längst ned till höger under 
Antal vid ej uppdelning 
 

Relationens art vid första 
besöket 

Antal påbörjade  
ärenden 

  

Gifta par som bor tillsammans           
FR12 

   

Samboende par                                  
FR13 

   

Särboende par                                   
FR14 

   

Separerade par                                  
FR15 

   

Övriga relationer                                 
FR16 

  Antal vid ej 
uppdelning 

Totalt antal påbörjade ärenden       
FR17 

   

 
 
 

Ärende 

Ett ärende består av ett eller flera samtal för samma parrelation/relation för att bearbeta 
ett problem eller en konstellation av problem. 
 

Påbörjade ärenden 

Ett ärende anses påbörjat vid det första samtalet i ärendet.  
  

Ärenden som påbörjades 2018 

Här avses de ärenden som påbörjades under perioden 1 januari – 31 december 2018. 
 

Samtal  
Med samtal avses här personliga besök på familjerådgivningen för 
rådgivning/behandlingssamtal. 
 

Par 

Består av två personer som inte är släkt genom blodsband, av motsatta eller samma kön och 
som själva definierar sig som par.  
 

Parrelation 

Med parrelation menas en relation mellan två personer som inte är släkt genom 
blodsband och som själva definierar sig som ett par.  
 

Gifta par 

Parrelation där paret har ingått äktenskap eller ingått registrerat partnerskap. 
 

Samboende par 
Parrelation där paret bor tillsammans, men som ej är gifta eller ej har ingått registrerat 

partnerskap. 
 

Särboende par 

Parrelation där paret inte bor tillsammans oavsett om de är gifta/ingått registrerat 
partnerskap eller ej. 
 

Separerade par 

Tidigare parrelation som har upphört.  
 

Övriga relationer 

Till övriga relationer räknas andra relationer som ej är parrelationer, t ex syskon-, 
föräldra-, barn-, svärförälderrelationer m fl. 

 



 

 

 
4. Antal parrelationsärenden som påbörjades under 2018 

fördelade efter relationens längd 
 

 
Observera att samarbetssamtal med familjerätten inte ska räknas med i statistiken 
 
Är en fördelning utifrån relationens längd inte möjlig att göra, var god ange den 
totala uppgiften längst ned till höger under Antal vid ej uppdelning. 
 

 
Uppgifterna avser endast ärenden med parrelation  
 

Parrelationens längd 

 
Antal 
parrelations-
ärenden  

  

Mindre än 1 år                            FR23    

1 – 4 år                                       FR24    

5 – 9 år                                       FR25    

10 – 14 år                                   FR26    

15 –19 år                                    FR27    

20 – 24 år                                   FR28    

25 – 29 år                                   FR29    

30 år eller mer                             FR30   Antal vid ej 
uppdelning 

Totalt antal påbörjade 
parrelationsärenden                 FR31 

   

 

 

 

Parrelation 

Med parrelation menas en relation mellan två personer som inte är släkt genom 
blodsband och som själva definierar sig som ett par. 
 

Parrelationsärenden 

Ärende som berör parrelation. 
 

Parrelationsärenden som påbörjades 2018 
Parrelationsärenden där det första samtalet i ärendet inträffade under perioden 1 
januari – 31 december 2018. 
 

Parrelationens längd 

Relationens längd räknas från relationens början till den dagen paret söker 
rådgivning. Relationen anses börja när de sökande definierat sig som ett par, 
oavsett civilstånd och oavsett om de bor ihop eller ej. 
 

Ärende 

Ett ärende består av ett eller flera samtal för samma parrelation/relation för att 
bearbeta ett problem eller en konstellation av problem. 
 

Samtal  
Med samtal avses här personliga besök på familjerådgivningen för  
rådgivning/behandlingssamtal. 
 

Övriga relationer 

Till övriga relationer räknas andra relationer som ej är parrelationer, t ex syskon-, 
föräldra-, barn-, svärförälderrelationer m fl. 



 

 

 

5. Antal personer som sökt rådgivning i ärenden som  
påbörjades under 2018 fördelade efter ålder 
 

Observera att varje person räknas endast en gång. 
Observera att samarbetssamtal med familjerätten inte ska räknas med i statistiken 
 
Är en åldersfördelning inte möjlig att göra, var god ange den totala uppgiften 
längst ned till höger under Antal vid ej uppdelning. 

 

Ålder Antal personer 
som sökt 
rådgivning i 
ärenden som 
påbörjades 
2018 

  

18 – 19 år                                FR32    

20 – 29 år                                FR33    

30 – 39 år                                FR34    

40 – 49 år                         FR35    

50 – 59 år                         FR36    

60 – 69 år                                FR37    

70 år och äldre                        FR38   Antal vid ej 
uppdelning 

Totalt antal personer            FR39    
 
 
 

Ålder 

Avser den uppgivna åldern vid det första rådgivningssamtalet. 
 

Ärende 

Ett ärende består av ett eller flera samtal för samma parrelation/relation för att 
bearbeta ett problem eller en konstellation av problem. 
 

Ärenden som påbörjades 2018 

Här avses de ärenden som påbörjades under perioden 1 januari – 31 december 
2018. 
 

Påbörjade ärenden 

Ett ärende anses påbörjat vid det första samtalet i ärendet. 
 

Samtal  
Med samtal avses här personliga besök på familjerådgivningen för 
rådgivning/behandlingssamtal 



 

 

 

III. Barn i ärenden som påbörjades 2018 
 

 

  

6.  Antal ärenden som påbörjades under 2018 fördelade  
efter antal barn under 18 år som finns i relationen 

 
Här räknas samtliga kategorier barn: hemmavarande barn, umgängesbarn  
samt växelvis boende barn i ”familjen”, inklusive styvbarn/särkullsbarn. 
 
Observera att samarbetssamtal med familjerätten inte ska räknas med i statistiken 

 
Är en fördelning utifrån antal barn i relationen inte möjlig att göra, 
var god ange den totala uppgiften längst ned till höger under 
Antal vid ej uppdelning 

 
 

Antal barn under 18 år i relationen 
  

Antal 
ärenden  

  

Inget                                                                 
FR40 

   

1 barn                                                               
FR41 

   

2 barn                                                               
FR42 

   

3 barn                                                               
FR43 

   

4 barn eller fler                                                 
FR44 

  Antal vid ej 
uppdelning 

Totalt antal påbörjade ärenden                     
FR45 

   

 
 

Ärende 

Ett ärende består av ett eller flera samtal för samma parrelation/relation för att 
bearbeta ett problem eller en konstellation av problem. 
 

Ärenden som påbörjades 2018 

Här avses de ärenden som påbörjades under perioden 1 januari – 31 december 
2018. 
 

Påbörjade ärenden 

Ett ärende anses påbörjat vid det första samtalet i ärendet.  
 

Samtal  

Med samtal avses här personliga besök på familjerådgivningen för 
rådgivning/behandlingssamtal. 
 

Hemmavarande barn 
Med hemmavarande barn avses i detta sammanhang att barnet har sitt 
stadigvarande boende i en och samma bostad. 
 

Umgängesbarn 
Med umgängesbarn avses i detta sammanhang att barnet inte har sitt 
stadigvarande boende hos en förälder utan endast bor hos denna under 
umgängestillfällena. 
 

Växelvis boende barn 
Med växelvis boende barn avses i detta sammanhang att barnet vistas ungefär lika 
mycket och har ett varaktigt boende, hos båda föräldrarna. 



 

 

 

7.  Antal hemmavarande barn i ärenden som påbörjades 2018 
fördelade efter ålder 
 
Här räknas endast hemmavarande barn (inte umgängesbarn eller  
 

växelvis boende barn), oavsett ålder.  
 
Observera att varje barn endast räknas en gång. 
Observera att samarbetssamtal med familjerätten inte ska räknas med i statistiken 

 
Är en fördelning utifrån antalet hemmavarande barn inte möjlig att göra, 
var god ange den totala uppgiften längst ned till höger under Antal 
vid ej uppdelning. 
 
 
 

Ålder1) Antal hemma-
varande barn 

  

  0 – 6 år                                             
FR46 

   

  7 – 12 år                                           
FR47 

   

13 – 17 år                                           
FR48 

   

18 – 20 år                                           
FR49 

   

21 år och äldre                                    
FR50 

  Antal vid ej 
uppdelning 

Totalt antal hemmavarande barn    
FR51 

   

 
 

1) Åldersindelning tar hänsyn till att en person kan vara hemmaboende barn trots att 

personen är äldre än 18 år. 

Ärende 

Ett ärende består av ett eller flera samtal för samma parrelation/relation för att 
bearbeta ett problem eller en konstellation av problem. 
 

Ärenden som påbörjades 2018 

Här avses de ärenden som påbörjades under perioden 1 januari – 31 december 
2018. 
 

Påbörjade ärenden 

Ett ärende anses påbörjat vid det första samtalet i ärendet.  
 

Samtal  

Med samtal avses här personliga besök på familjerådgivningen för 
rådgivning/behandlingssamtal. 
 

Hemmavarande barn 
Med hemmavarande barn avses i detta sammanhang att barnet har sitt 
stadigvarande boende i en och samma bostad. 
 

Umgängesbarn 
Med umgängesbarn avses i detta sammanhang att barnet inte har sitt 

stadigvarande boende hos en förälder utan endast bor hos denna under 
umgängestillfällena. 
 
 

Växelvis boende barn 
Med växelvis boende barn avses i detta sammanhang att barnet vistas ungefär lika 
mycket och har ett varaktigt boende hos båda föräldrarna. 



 

 

 
 
 

8.  Antal umgängesbarn och växelvis boende barn   
i ärenden som påbörjades 2018 fördelade efter ålder 
 
Här räknas både umgängesbarn och växelvis boende barn,  
inte hemmavarande barn.  
 
Observera att varje barn endast räknas en gång. 
Observera att samarbetssamtal med familjerätten inte ska räknas med i statistiken 

 
Är en fördelning utifrån antal umgängesbarn inte möjlig att göra, 
var god ange den totala uppgiften längst ned till höger under Antal 
vid ej uppdelning 
 
 
  

Ålder1) Antal 
umgänges-
barn och 
växelvis 
boende barn 

  

   0 – 6 år                                            FR52    

   7 – 12 år                                          FR53    

 13 – 17 år                                          FR54   Antal vid ej 
uppdelning 

Totalt antal barn                               FR55    
 
 
1)Åldersindelning tar hänsyn till att en person blir myndig vid 18 års ålder. 

 
 

Ärende 

Ett ärende består av ett eller flera samtal för samma parrelation/relation för att 
bearbeta ett problem eller en konstellation av problem. 
 

Ärenden som påbörjades 2018 

Här avses de ärenden som påbörjades under perioden 1 januari – 31 december 
2018. 
 

Påbörjade ärenden 

Ett ärende anses påbörjat vid det första samtalet i ärendet.  
 

Samtal  

Med samtal avses här personliga besök på familjerådgivningen för 
rådgivning/behandlingssamtal. 
 

Hemmavarande barn 
Med hemmavarande barn avses i detta sammanhang att barnet har sitt 
stadigvarande boende i en och samma bostad. 
 

Umgängesbarn 
Med umgängesbarn avses i detta sammanhang att barnet inte har sitt 
stadigvarande boende hos en förälder utan endast bor hos denna under 
umgängestillfällena. 
 
Växelvis boende barn 
Med växelvis boende barn avses i detta sammanhang att barnet vistas ungefär lika 
mycket och har ett varaktigt boende hos båda föräldrarna. 



 

 

 

IV. Avslutade ärenden under 2018 
 

 
 
 

9. Avslutade ärenden under 2018 fördelade efter en  
bedömning av var tyngdpunkten i behandlingens  

    innehåll legat 
 

Observera endast ett alternativ per ärende. 
Observera att samarbetssamtal med familjerätten inte ska räknas med i statistiken 
 
 
Är en fördelning utifrån behandlingens innehåll inte möjlig att göra, 
var god ange den totala uppgiften längst ned till höger under  
Antal vid ej uppdelning. 
 
 

Tyngdpunkten i behandlingens 
innehåll 

Antal 
avslutade 
ärenden 

  

Kartläggning/klargörande samtal, 
information/bedömningssamtal eller 
tydliggörande av problem                   FR57 

   

Reparationsarbete                              FR58    

Separationsarbete                              FR59    

Vårdnads- och umgängesfrågor1)       FR60    

Övriga problem i parrelation               FR61    

Problem i övriga relationer                  FR62   Antal vid ej 
uppdelning 

Totalt antal avslutade ärenden under 
2018                                                   FR63 

   

 

 

 

Ärende 

Ett ärende består av ett eller flera samtal för samma parrelation/relation för att 
bearbeta ett problem eller en konstellation av problem. 
 

Avslutade ärenden 

Ärendet är avslutat när behandlingskontraktet fullföljts. Återkommer ett ärende efter 

sex månader räknas det som nytt ärende. 
 

Ärenden som avslutades under 2018 
 

Ärenden som avslutades under perioden 1 januari – 31 december 2018 oavsett när 
det påbörjades. 
 

Övriga relationer 

Till övriga relationer räknas andra relationer som ej är parrelationer, t ex syskon-, 
föräldra-, barn-, svärförälderrelationer m fl. 

 

Samarbetssamtal inom familjerätten 

Samarbetssamtal inom familjerätten samtal under sakkunnig ledning som syftar till 

att föräldrar ska nå enighet i frågor om vårdnad, boende och umgänge. 

 
Drop out - ärenden 

Ärenden där samtliga parter i relationen uteblev från avtalat samtal. 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

10. Avslutade ärenden under 2018 fördelade efter behandlingens omfattning 
 

Observera att om inga samtal genomförts i ärendet skall detta ärende inte tas med i statistiken 
 
Observera att samarbetssamtal med familjerätten inte ska räknas med i statistiken 
 
 
Är en fördelning utifrån behandlingens omfattning inte möjlig att göra, 

 var god ange den totala uppgiften längst ned till höger under Antal 
vid ej uppdelning. 

 

Behandlingens omfattning Antal 
avslutade 
ärenden 

  

1 samtal                                                    FR64    

2 - 4 samtal                                               FR65    

5 - 8 samtal                                               FR66    

9 samtal eller fler                                      FR67   Antal vid ej 
uppdelning 

Totalt antal avslutade ärenden 2018     FR68    
 
 
 
 
 
 
 

Ärende 

Ett ärende består av ett eller flera samtal för samma parrelation/relation för att 
bearbeta ett problem eller en konstellation av problem. 
 

Avslutade ärenden 

Ärendet är avslutat när behandlingskontraktet fullföljts. Återkommer ett ärende efter 
sex månader räknas det som nytt ärende. 
 

Ärenden som avslutades 2018 
 

Ärenden som avslutades under perioden 1 januari – 31 december 2018 oavsett när 
de påbörjades. 
 

Drop out – ärenden 
Ärenden där samtliga parter i relationen uteblev från avtalat samtal. 



 

 

 

Kommentarer 
Kommentera eventuella svårigheter som uppstått vid besvarandet av denna enkät. Ge gärna exempel på förbättringar.  
 

 

 


