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I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll
och tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten.
Genom att klicka på en rubrik i innehållsförteckningen kommer man direkt till
aktuellt avsnitt.
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A

Administrativa uppgifter

A.1

Ämnesområde

Ämnesområde:
A.2

Statistikområde

Statistikområde:
A.3

Socialtjänst

Individ- och familjeomsorg

SOS-klassificering

Tillhör (SOS)
För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda regler
när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den officiella
statistiken (2001:100)
A.4

Statistikansvarig

Myndighet/organisation:
Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon:
Telefax:
E-post:

A.5.1
SO0206_BS_2006

Statistikproducent

Socialstyrelsen
Rålambsvägen 3, 106 30 Stockholm
Rålambsvägen 3
Lamia Spahic
075-247 33 14
075-247 35 63
Lamia.spahic@socialstyrelsen.se
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Myndighet/organisation:
Kontaktperson:
Telefon:
E-post:
A.5.2

Socialstyrelsen
Lamia Spahic
075-247 37 55
Lamia.spahic@socialstyrelsen.se

Systemutvecklare

Myndighet/organisation:
Kontaktperson:
Telefon:
E-post:
A.6
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Sirius AB
Magnus Olsson
075-247 37 55
Magnus.Olsson@siriusit.com

Uppgiftsskyldighet

Uppgifterna samlas in med stöd av lagen (2001:99) om den officiella statistiken
och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken, vilket innebär
skyldighet att lämna de efterfrågade uppgifterna.
A.7

Sekretess och regler för behandling av personuppgifter

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller
sekretess enligt 9 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100). Vid automatiserad
behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgiftslagen (1998:204).
På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling
i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.
A.8

Gallringsföreskrifter

Gallringsföreskrifter finns i RA-MS 2001:40 (Riksarkivets myndighetsspecifika
föreskrift). Primäruppgifter till ADB-registret får gallras 1 år efter att statistiken
publicerats.
A.9

EU-reglering

Finns ej.
A.10

Syfte och historik

Syftet är att beskriva omfattningen av familjerådgivnings insatser som genom
samtal medverkar till bearbetning av samlevnadsproblem och konflikter främst i
par och familjerelationer.
Socialstyrelsen publicerar officiell statistik om familjerådgivnings insatser sedan
statistikår 2003.
A.11

Statistikanvändning

Statistiken används i första hand som underlag för nationell uppföljning och
utvärdering, för jämförelser mellan kommuner och som allmän information.
A.12

Uppläggning och genomförande

Uppgifter om familjerådgivning insamlas på aggregerad nivå från samtliga
kommuner. Rapporteringen sker på en elektronisk blankett en gång per år.
A.13
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Internationell rapportering
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Förekommer inte
A.14

Planerade förändringar i kommande undersökningar

Inga, till statistikår 2007.

B

Kvalitetsdeklaration

B.0

Inledning

B.1

Innehåll

1.1

Statistiska målstorheter

Antal ärenden under året.
Antal påbörjade ärenden under året.
Antal ärenden som avslutades under året.
Antal samtal under året.
Antal personer under året.
Antal personer i påbörjade ärende.
1.1.1

Objekt och population

Målpopulationen är de ärenden som upprättas inom den kommunala familjerådgivningen under referensåret. Ett ärende kan påbörjas, vara pågående eller
avslutats under året. Insamlingen avser hela populationen.
Objekten utgörs av de parrelationer som är orsak till ärendena.
1.1.2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Variabler
Totalt antal ärenden under året
Totalt antal samtal under året
Totalt antal personer, 18 eller äldre, under året
Totalt antal personer som besökte familjerådgivningen under 2006 fördelade efter ålder
Antal ärenden som påbörjades under 2006 fördelade efter relationens art
Antal ärenden som påbörjades under 2006 fördelade efter initiativ/hänvisning
Antal parrelationsärenden som påbörjades under 2006 fördelade efter
relationens längd
Antal personer som sökt rådgivning i ärenden som påbörjades under
2006 fördelade efter ålder
Antal ärenden som påbörjades under 2006 fördelade efter antal barn
under 18 år
Antal hemmavarande barn i ärenden som påbörjades under 2006 fördelade efter ålder
Antal umgängesbarn och växelvis boende barn i ärenden som påbörjades
under 2006 fördelade efter ålder
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Totalt antal ärenden som avslutades under 2006
Antal ärenden som avslutades under 2006 fördelade efter en bedömning
av var tyngdpunkten i behandlingens innehåll legat
Antal ärenden som avslutades under 2006 fördelade efter behandlingens
omfattning
Avsatt tid för utåtriktat arbete under år 2006
Statistiska mått

Parrelationer, personer och samtal redovisas främst som antal men det förekommer även relationstal i redovisningen.
1.1.4

Redovisningsgrupper

Eftersom statistiken är totalräknad kan nedbrytning på grupper göras utan
hänsyn till skattningsproblem. Redovisningsgrupper är län och kommun.
1.1.5

Referenstider

Kalenderåret 2006
1.2.

Fullständighet

Statistiken belyser alla de ärenden som har upprättats inom den kommunala
familjerådgivningen. För att ett ärende ska vara upprättat måste minst ett samtal
ha ägt rum.
B.2

Tillförlitlighet

2.1

Tillförlitlighet totalt

Eftersom varken ram- eller urvalsförfarande föreligger kan man identifiera
uppgiftsrapporteringen som den huvudsakliga felkällan.
Uppgifterna som ligger till grund för statistiken över insatser för kommunal
familjerådgivning kommer från byråer som på kommunens uppdrag bedriver
kommunal familjerådgivning. Eftersom den kommunala familjerådgivningen är
en verksamhet med sträng sekretess är det inte möjligt att föra journal per samtal
och ärende. Det medför att det kan förekomma felaktigheter i redovisningen av
uppgifter om samtal och ärenden. Byråernas sammanställningar kan innehålla
dubbletter som inte är upptäckta.
Det går inte att utifrån tillgängliga data uppskatta omfattningen av dessa fel.
Skillnader mellan kommunerna föreligger. Brister och fel i inrapporteringen är
svåra att upptäcka eftersom uppgifterna samlas in på aggregerad nivå.
2.2

Osäkerhetskällor

Den största osäkerhetskällan är felrapporteringar. Dessa kan i många fall bero på
att kommunerna har varierande organisation och att uppgifterna i några av dem
inhämtas från olika uppgiftslämnare vilket ger utrymme för skilda tolkningar av
undersökningsvariablerna.
2.2.1
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Totalundersökning, inget urvalsförfarande förekommer
2.2.2

Ramtäckning

Inget täckningsproblem föreligger
2.2.3

Mätning

Bedömningen är att mätmetoden och mätinstrumenten inte i sig bidrar till något
nämnvärt mätfel utan att sådana har sin grund i uppgiftslämnarnas administration.
2.2.4

Svarsbortfall

Av landets 290 kommuner är det fem som inte lämnat in några uppgifter
överhuvudtaget. Korrigering för bortfallet har gjorts på berörd länsnivå samt på
riksnivå genom beräkning av det genomsnittliga antalet av den efterfrågade
variabeln med hänsyn till befolkningsstorleken. Även ett visst partiellt bortfall
förekommer för vissa delsummor.
2.2.5

Bearbetning

Bearbetningsfelet bedöms vara litet
2.2.6

Modellantaganden

Ett värde som har bortfall skattas genom två olika metoder enligt typ av fall:

- Totaluppgift finns, men deluppgift saknas
I detta fall har samtliga deluppgifter bortfallskompletteras för kommunen i
frågan och fördelningen i riket har använts som hjälp information enligt:

χ
ik

∑ xjk
=  Xi
∑ Xj

i = kommun med saknande uppgift
j = kommun med kompletta uppgifter
χ
ik = skattning av deluppgift k för kommun i
xjk = deluppgift k för kommun j, där uppgifterna är kompletta
Xi = total för kommun i
Xj = total för kommun j

- Totaluppgift finns, men deluppgift saknas
I detta fall används uppgifter om befolkningen för att kunna uppskatta både
SO0206_BS_2006
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total- och deluppgift

a) Upsskattning av totaluppgift
∑ Xj
Xi =  Bi
∑ Bj
b) Uppskattning av deluppgift
∑ xjk
χ
ik =  Bi
∑ Bj
i = kommun med saknande uppgift
j = kommun med kompletta uppgifter
Xi = skattning av total för kommun i
χ
ik = skattning av deluppgift k för kommun i
xjk = variabelvärde för kommun j, där uppgifterna är kompletta
Bi = befolkning i kommun i som har bortfall.
Bj = befolkning i kommun j.

2.3

Redovisning av osäkerhetsmått

Förekommer ej
B.3

Aktualitet

3.1

Frekvens

Årligen
3.2

Framställningstid

Åtta månader räknat från referensperiodens slut till publicering.
3.3

Punktlighet

Publicering sker enligt publiceringsplan.
B.4

Jämförbarhet och samanvändbarhet

4.1

Jämförbarhet över tiden

2006 års statistik är helt jämförbar med motsvarande statistik för år 2004 och
år 2005. Statistiken för år 2006 är i stort också jämförbar med statistiken för år
2003 med ett par skillnader avseende åldersgrupper i ett par frågor.
4.2

Jämförbarhet mellan grupper

År 2003 betecknades åldersgruppen 18-19 som ”under 20 år” vilket medför
att dessa grupper inte är jämförbara. En annan skillnad mellan 2003 och övriga
år rör avsnittet Regionala skillnader. Mellan 2004 och 2006 används åldersgruppen 18–69 år för att beräkna de regionala skillnaderna, medan åldersgrupSO0206_BS_2006
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pen 20–59 år har använts 2003.
4.3

Samanvändbarhet med annan statistik

B.5

Tillgänglighet och förståelighet

5.1

Spridningsformer

Statistiken publiceras i rapport: Kommunal familjerådgivning år 2006. Statistik,
Socialtjänst 2007:11. Socialstyrelsen.
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9338/2007-4411_20074411.pdf Rapporten är tillgänglig på Socialstyrelsens hemsida
http://www.socialstyrelsen.se Utskrift av rapporten kan beställas från webbutiken eller Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Telefon 08-779 96 66,
fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se, ange artikelnummer 2007-4411
5.2

Presentation

Rapporten består av tabeller samt ett textavsnitt med sammanfattande resultatbeskrivning, kvalitetsdeklaration och definitioner.
5.3

Dokumentation

5.4

Tillgång till primärmaterial

Specialbearbetningar på primärmaterial kan utföras.
5.5

Upplysningstjänster

Lamia Spahic, Statistikenheten, Socialtjänstavdelningen, Socialstyrelsen.
Telefon: 075-247 33 14

Uppdaterad: 2010-06-01
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