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Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter
Referensår 2008
SO0206
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)

Ja

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:
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Socialstyrelsen
106 30 Stockholm
Rålambsvägen 3
Johan Dalén
075-247 37 55
075-247 35 63
johan.dalen@socialstyrelsen.se
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Statistikproducent

Myndighet/organisation:
Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon:
Telefax
E-post:
A.6

Socialstyrelsen
131 30 Nacka
106 30 Stockholm
Rålambsvägen 3
Johan Dalén
075-247 37 55
075-247 35 63

Uppgiftsskyldighet

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen om den officiella statistiken (SFS
2001: 99) och förordning (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 med statistiken är att belysa omfattningen av den kommunala familjerådgivningen som genom rådgivningssamtal medverkar till att samlevnadsproblem
och konflikter främst i par och familjerelationer kan bearbetas.
Socialstyrelsen publicerar officiell statistik om den kommunala familjerådgivningen sedan statistikår 2003. Följande förändring i insamlingen har skett:
–

A.11

År 2003 definierades den yngsta åldersgruppen som besöker den kommunala familjerådgivningen som ”under 20 år” medan den sedan år 2004
har definierats som 18–19 år.

Statistikanvändning
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Statistiken används av statliga och kommunala myndigheter för planering,
utvärdering och uppföljning av verksamheten. Den ger även underlag för
forskning, opinionsbildning och politisk verksamhet.
A.12

Uppläggning och genomförande

Uppgifter om kommunal familjerådgivning smalas in på aggregerad nivå från
samtliga kommuner en gång per år. Uppgifterna har inhämtats elektroniskt
genom att kommunen registrerat uppgifterna via ett formulär på internet. Ett
flertal kontroller har genomförts både vid själva inmatningen i det elektroniska
frågeformuläret och av inrapporterade uppgifter.
A.13

Internationell rapportering

Förekommer inte
A.14

Planerade förändringar i kommande undersökningar

Inför insamlingen av 2009 års uppgifter om kommunal familjerådgivning
kommer följande förändringar att införas:
1. Borttagen fråga
Fråga 4; ”Antal ärenden som påbörjades under 2008 fördelade på initiativ/hänvisning” utgår.
2. Förändring av frågor
Fråga 11; ”Avslutade ärenden under 2008 fördelade efter en bedömning av
var tyngdpunkten i behandlingens innehåll legat” kommer att förändras.
Kategoriseringen innehöll fram till och med statistikår 2008 bland andra
kategorierna ”Överenskommelse i vårdnads och umgängesfrågor vid separation” och ”Vårdnads och umgängesfrågor för redan separerade”. Från och
med statistikår 2009 kommer de två kategorierna slås ihop till en kategori; ”Vårdnads- och umgängesfrågor”.
Fråga 13; ”Avsatt tid för utåtriktat arbete under 2008” får en ny utformning. Fram till och med 2008 har vi efterfrågat antalet timmar familjerådgivningsbyrån har lagt ned på utåtriktat arbete fördelat på två kategorier, information/undervisning/samarbetskonferenser och handledning/konsultation.
Även det totala antalet timmar redovisades. Från och med statistikår 2009
kommer vi endast fråga huruvida utåtriktat arbete ingår i avtalet mellan byrån och den aktuella kommunen.
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Kvalitetsdeklaration

B.0

Inledning

B.1

Innehåll

1.1

Statistiska målstorheter
–
–
–
–
–
–

1.1.1
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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 ärenden som påbörjades under året.
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
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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 2008 fördelade efter ålder
Antal ärenden som påbörjades under 2008 fördelade efter relationens art
Antal ärenden som påbörjades under 2008 fördelade efter initiativ/hänvisning
Antal parrelationsärenden som påbörjades under 2008 fördelade efter
relationens längd
Antal personer som sökt rådgivning i ärenden som påbörjades under
2008 fördelade efter ålder
Antal ärenden som påbörjades under 2008 fördelade efter antal barn
under 18 år
Antal hemmavarande barn i ärenden som påbörjades under 2008 fördelade efter ålder
Antal umgängesbarn och växelvis boende barn i ärenden som påbörjades
under 2008 fördelade efter ålder
Totalt antal ärenden som avslutades under 2008
Antal ärenden som avslutades under 2008 fördelade efter en bedömning
av var tyngdpunkten i behandlingens innehåll legat
Antal ärenden som avslutades under 2008 fördelade efter behandlingens
omfattning
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Avsatt tid för utåtriktat arbete under år 2008
Statistiska mått

Ärenden, personer och samtal redovisas främst som antal men det förekommer
även relationstal i redovisningen. Befolkningssiffrorna som används i relationstalen är de som gäller vid årets slut.
1.1.4

Redovisningsgrupper

Regional redovisning görs för län och kommun. Eftersom statistiken är totalräknad kan nedbrytning på grupper göras utan hänsyn till skattningsproblem.
1.1.5

Referenstider

Kalenderåret 2008
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. Det går inte att utifrån
tillgängliga data uppskatta omfattningen av dessa fel. Skillnader mellan
kommuner 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

Urval

Inget urvalsförfarande förekommer.
2.2.2

Ramtäckning

Inget täckningsproblem förekommer.
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
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För Hultsfred, Oskarshamn, Smedjebacken, Vimmerby och Västervik saknas uppgifter
helt då redovisningen för dessa kommuner var ofullständig. Den byrå som ansvarade
för verksamheten första delen av året har upphört med sin verksamhet och när kontraktet upphörde gick uppgifterna förlorade.
Knivsta, Lerum och Uppsala har inte besvarat alla frågor. När en uppgift saknats har
uppgiften bortfallskompletterats dvs. den saknade uppgiften har ersatts med en
uppskattad uppgift. Den uppskattade uppgiften redovisas inte på kommunnivå, däremot
ingår den i beräkningen av variabelns värde på riks- och länsnivå. Om befolkningen i
kommuner med bortfall överstiger tio procent av den totala befolkningen i länet eller
riket redovisas inte värdet.
Bortfallet i en enskild fråga kan antingen gälla hela frågan eller delar av frågan. Vissa
frågor är sådana att både en totaluppgift och deluppgifter som summerar till totalen ska
anges. Om totaluppgift finns men deluppgift har bortfall kompletteras deluppgifterna
genom att fördela totalen enligt fördelningen i de kommuner i riket som har kompletta
svar på frågan. Om totaluppgift har bortfall kompletteras hela frågan med genomsnittliga värden av efterfrågade uppgifter, med hänsyn till befolkningsstorleken, i de kommuner i riket som har kompletta svar på frågan.
2.2.5

Bearbetning

Det inkomna materialet bearbetades av Socialstyrelsen genom olika numeriska
kontroller, beräkningar och slutligen framtagande av resultattabeller. Bearbetningens bidrag till fel i statistiken bedöms vara litet.
2.2.6

Modellantaganden

Förekommer ej.
2.3

Redovisning av osäkerhetsmått

Förekommer ej.
B.3

Aktualitet

3.1

Frekvens

En gång per år.
3.2

Framställningstid

Sex månader räknat från referensperiodens slut till publicering.
3.3

Punktlighet

Publicering sker enligt publiceringsplan.
B.4

Jämförbarhet och samanvändbarhet

4.1

Jämförbarhet över tiden

År 2008 är det sjätte året som officiell statistik om kommunal familjerådgivning
redovisas.
Statistiken som redovisas för år 2008 är jämförbar med den officiella statistiken över kommunal familjerådgivning för åren 2004–2007.
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Jämfört med den officiella statistiken över kommunal familjerådgivning för år
2003 finns det vissa skillnader mellan grupper som medför att jämförelser bör
göras med försiktighet.
4.2

Jämförbarhet mellan grupper

År 2003 definierades den yngsta åldersgruppen som besöker den kommunal
familjerådgivningen som ”under 20 år” medan den sedan år 2004 har definierats
som 18–19 år. Vidare användes år 2003 åldersgruppen 20–59 år för att beräkna
regionala skillnader. Från och med 2004 används åldersgruppen 18–69 år för
samma beräkning.
4.3

Samanvändbarhet med annan statistik

B.5

Tillgänglighet och förståelighet

5.1

Spridningsformer

Statistiken publiceras i rapport: Kommunal familjerådgivning år 2008. Statistik,
Socialtjänst. Socialstyrelsen. Rapporten är tillgänglig på Socialstyrelsens
hemsida http://www.socialstyrelsen.se Utskrift av rapporten kan beställas från
webbutiken eller Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm, e-post
socialstyrelsen@strd.se, ange artikelnummer 2009-125-19
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

Johan Dalén, Statistikenheten, Socialtjänstavdelningen, Socialstyrelsen.
Telefon: 075-247 37 55.
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