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Familjerätt
2007
SO0201
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

Statistikproducent

Myndighet/organisation:
Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon:
SO0201_BS_2007

Socialstyrelsen
106 30 Stockholm
Rålambsvägen 3
Elisabet Lagergren
075-247 34 68
075-247 35 63
elisabet.lagergren@socialstyrelsen.se

WSP Analys & Strategi
121 88 Stockholm
Lisa Johnsson
08-688 77 45

SOCIALSTYRELSEN
Socialtjänstavd/Statistikenheten
Elisabet Lagergren

BESKRIVNING AV STATISTIKEN
2008-08-11

Telefax
E-post:
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Lisa.johnsson@wspgroup.se
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).
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 kommunernas verksamhet
inom familjerättens område. Statistik med i huvudsak motsvarande innehåll har
publicerats av Socialstyrelsen sedan 1994. Fram till år 1994 publicerades
statistik om familjerätten av SCB.
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
Statistiken grundar sig på mängduppgifter som samlats in årligen från landets
samtliga kommuner. Uppgiftsinsamlingen har skett via pappersblankett eller
datafil.
A.13

Internationell rapportering

Förekommer inte.
A.14

Planerade förändringar i kommande undersökningar

Från och med statistikår 2008 tillkommer följande uppgifter:
• Antal barn för vilka föräldraskap fastställts genom bekräftelse med
användande av FÖR-protokoll samt därav antal barn vars föräldrar anmält
gemensam vårdnad under året.
• Antal barn för vilka föräldraskap fastställts genom dom under året.
• Antal nedlagda föräldraskapsutredningar under året.
• Antal föräldraskapsutredningar som pågick 31 december.
• Antal föräldraskapsutredningar som var överlämnade till domstol för rättslig
prövning 31 december.
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Kvalitetsdeklaration

B.0

Inledning

B.1

Innehåll

1.1

Statistiska målstorheter

1.1.1

Objekt och population
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Undersökningsobjekten är:
• Barn som varit aktuella i utredningar inom familjerätten under referensåret.
• Utredningar som genomförts inom familjerätten under referensåret.
1.1.2
Variabler
•

Antal barn för vilka faderskap fastställts genom bekräftelse fördelade efter
typ av protokoll samt därav antal barn vars föräldrar anmält gemensam
vårdnad under 2007.
• Antal barn för vilka fastställande av faderskap skett genom dom under 2007.
• Antal nedlagda faderskapsutredningar under 2007.
• Antal barn för vilka faderskapsutredningar pågick 31 december 2007.
• Antal faderskapsutredningar som 31 december 2007 pågått mindre resp mer
än ett år.
• Antal faderskapsutredningar som 31 december 2007 överlämnats till
domstol för rättslig prövning.
• Antal medgivandeutredningar i samband med adoptionsärenden under 2007
totalt, avslag samt avslag som överklagats.
• Antal yttranden i samband med nationella adoptionsärenden under 2007
fördelade efter typ av adoption (styvbarnsadoption, adoption av barn i
familjehem samt övriga nationella adoptioner).
• Antal barn som var aktuella i upplysningar under 2007.
• Antal barn som var aktuella i vårdnadsutredningar under 2007.
• Antal barn som var aktuella i boendeutredningar under 2007.
• Antal barn som var aktuella i umgängesutredningar under 2007.
• Antal avtal om vårdnad, boende respektive umgänge som tecknats under
2007.
• Antal barn vars föräldrar deltog i samarbetssamtal under 2007.
• Antal barn som berörda av helt avslutade samarbetssamtal under 2007.
1.1.3
Statistiska mått
Summa/aggregat och summa i relation till 10 000 av befolkningen 0-17 år.
1.1.4

Redovisningsgrupper

Redovisning görs per kommun, län och riket.
1.1.5

Referenstider

Uppgifterna avser år 2007 och den 31 december 2007.
1.2.
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Tillförlitlighet

2.1

Tillförlitlighet totalt
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En viss osäkerhet om kvaliteten på de insamlade uppgifterna finns beroende bl a
på varierande organisation och rutiner hos kommunerna vilket bl a kan leda till
skilda tolkningar av efterfrågade uppgifter m m. Vissa av de efterfrågade
uppgifterna hämtas från kommunerna verksamhetssystem medan andra
inhämtas från ansvariga handläggare.
2.2
Osäkerhetskällor
Se ovan ”Tillförlitlighet totalt”.
2.2.1
Urval
Inget urvalsförfarande förekommer.
2.2.2
Ramtäckning
Inget täckningsproblem förekommer.
2.2.3

Mätning

Förekomsten av mätfel är svår att bedöma. I vissa kommuner utgår den interna
familjerättsstatistiken från ärenden, vilket innebär att en familj utgör ett ärende
oavsett hur många barn som finns i familjen. Det finns därmed risk för att
felaktiga uppgifter om antal berörda barn lämnas.
2.2.4
Svarsbortfall
Av landets 290 kommuner saknas uppgifter helt från sju kommuner. Därtill
kommer partiellt bortfall, i varierande grad, för sju kommuner. Korrigering för
bortfallet har gjorts på berörd länsnivå och riksnivå.
2.2.5

Bearbetning

Förekomsten av felaktigheter pga själva bearbetningsprocessen bedöms som
måttlig.
2.2.6
Modellantaganden
Förekommer inte.
2.3

Redovisning av osäkerhetsmått

B.3

Aktualitet

3.1

Frekvens

En gång per år.
3.2

Framställningstid

Fem månader räknat från referensperiodens slut till publicering.
3.3
Punktlighet
Publicering sker enligt publiceringsplan.
B.4
Jämförbarhet och samanvändbarhet
4.1

Jämförbarhet över tiden

Sedan verksamhetsåret 1998 har statistiken i stort sett varit innehållsmässigt
oförändrad. Dess för innan omfattade den endast uppgifter om fastställande av
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SOCIALSTYRELSEN
Socialtjänstavd/Statistikenheten
Elisabet Lagergren

BESKRIVNING AV STATISTIKEN
2008-08-11

SO0201
6(6)

faderskap samt yttranden i samband med nationella adoptionsärenden.
4.2
Jämförbarhet mellan grupper
4.3

Samanvändbarhet med annan statistik

Kommunernas s.k. Räkenskapssammandrag.
B.5
Tillgänglighet och förståelighet
5.1

Spridningsformer

Statistiken publiceras i rapporten Familjerätt år 2007. Statistik, Socialtjänst
2008:3. Rapporten finns på Socialstyrelsens hemsida www.socialstyrelsen.se.
Utskrift av rapporten kan beställas från Socialstyrelsens webbutik.
5.2
Presentation
Rapporten består av tabeller i excel samt ett textavsnitt med sammanfattande
resultatbeskrivning, kvalitetsdeklaration och definitioner.
5.3

Dokumentation

5.4

Tillgång till primärmaterial

Vissa möjligheter till specialbearbetningar finns. Pga att uppgifterna samlas in
på aggregerad nivå är dock redovisningsalternativen begränsade.
5.5
Upplysningstjänster
Elisabet Lagergren, Statistikenheten, Socialstyrelsen, tel. 075-247 34 68
e-post: elisabet.lagergren@socialstyrelsen.se
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