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Statistik om informationssamtal 
 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, ansvarar för officiell statistik inom 

familjerätt. Statistiken samlas in från Sveriges kommuner via en webbenkät som tillhandahålls 

av Statistikmyndigheten SCB. Insamlingen sker en gång per år. 

MFoF har tidigare informerat om nya statistikuppgifter i samband med inlämningen år 2024, 

avseende informationssamtal. Enkätfrågan om informationssamtal är färdigställd och framgår 

nedan:  

 

7.1 Antal samtalsintyg som utfärdats under år 2023, samt typ av informationssamtal 
(gemensamt eller enskilt) som legat till grund för samtalsintyget 

Redovisa det totala antalet informationsintyg som har utfärdats under år 2023, samt antal 
samtalsintyg som föranletts av ett gemensamt respektive enskilt informationssamtal.  
 
Om svaret på en efterfrågad antalsuppgift är noll ska detta anges med en nolla (0). 
Om efterfrågad uppgift saknas eller av annan anledning inte kan anges ska fältet lämnas tomt. 

 Antal 

Samtalsintyg som utfärdats  

     Varav föranletts av ett gemensamt informationssamtal  

     Varav föranletts av ett enskilt informationssamtal  

 
 

 

Enkäten i sin helhet finns tillgänglig i efterföljande text. Observera att enkäten är aktuell vid 

insamlingen år 2024. 

Var god ta kontakt med er systemleverantör för eventuella behov av utveckling.  

 

 

 

 

 

 

 Kontaktperson MFoF  

 Malin Lundgren  

 malin.lundgren@mfof.se 
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Familjerätt 2023 
 
Statistiken 
I denna webblankett ska uppgifter redovisas avseende utredningar om faderskap, föräldraskap och 
moderskap, anmälan om gemensam vårdnad, yttranden över nationella adoptioner, samarbetssamtal, 
informationssamtal, upplysningar, medgivandeutredningar, beslut om umgängesstöd, samt utredningar och 
avtal om vårdnad, boende och umgänge.  
 
Den officiella statistiken om familjerätt är inte obligatorisk. För att undvika bortfall i den officiella  
statistiken är det av stort värde att vi fortsätter prioritera uppgiftsinlämningen på området. Om  
bortfallet blir för stort riskeras statistiken i denna del att urholkas och inte längre fylla sin funktion som  
ett kunskapsunderlag för uppföljning och styrning av verksamheten och jämförelser mellan olika  
kommuner.  
 
Anvisningar 
Uppgifterna ska avse hela kommunen. Om er kommun är uppdelad i kommundelar, distrikt eller  
motsvarande, ska en sammanställning göras som avser hela kommunen.  
 
Uppgifterna ska föras in av den kommun där barnet är folkbokfört eller där barnet vistas/uppehåller sig.  
Detta är särskilt viktigt att beakta för de kommuner där föräldrarna bor i olika kommuner. Om bägge  
kommunerna lämnar in statistikuppgifter kommer den officiella statistiken att bli felaktig eftersom  
samma ärende (samma barn) då kommer att registreras två gånger.  
 
Uppgifterna om informationssamtal ska föras in av den kommun som utfärdat samtalsintyget. 
 
Webblankettens frågor har logiska kontroller och kontroller där ifyllt värde jämförs mot föregående  
års värde - om skillnaden jämfört med föregående år är stor kommer ni behöva lämna en kommentar.  
För frågor som är nya i årets enkät redovisas inte något värde från föregående års inlämning. 
 

Frågorna har olika tidsangivelser:  
- Under året 2023 
- Den 31 december 2023 
 
Frågor 
Kontakta Uppgiftslämnarservice för frågor om hur webblanketten besvaras:  
Uppgiftslämnarservice, Statistiska centralbyrån, uls@scb.se, 010-479 60 65  
 
Kontakta Malin Lundgren för frågor angående statistiken:  
Malin Lundgren, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, malin.lundgren@mfof.se, 010-190 10 90  
 
För fullständig terminologisk information till begreppen se Socialstyrelsens termbank. 
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Samarbetssamtal 
 
Som barn räknas person under 18 år.  
 
Med samarbetssamtal avses strukturerade samtal under sakkunnig ledning med föräldrar som i  
samband med eller efter en separation är oeniga om hur de ska lösa frågor kring vårdnad, boende  
och umgänge rörande det gemensamma barnet. 

 
1.1 Antal barn vars föräldrar deltagit i samarbetssamtal under år 2023 

Om svaret på en efterfrågad antalsuppgift är noll ska detta anges med en nolla (0).  
Om efterfrågad uppgift saknas eller av annan anledning inte kan anges ska fältet lämnas tomt. 

 
 Antal Antal föregående år 

 

Barn vars föräldrar deltagit i samarbetssamtal   

därav samarbetssamtal initierade genom tingsrättsbeslut   

 
 
1.2 Antal barn som berörts av samarbetssamtal som avslutats helt under år 2023 

Om svaret på en efterfrågad antalsuppgift är noll ska detta anges med en nolla (0).  
Om efterfrågad uppgift saknas eller av annan anledning inte kan anges ska fältet lämnas tomt. 

 
 Antal Antal föregående år 

 

Barn som berörts av samarbetssamtal som avslutats helt   

 
 

Upplysningar  
 
Som barn räknas person under 18 år.  

Med upplysningar avses de upplysningar som kan begäras av domstol med stöd av 6 kap. 20 § föräldrabalken, FB, i 
samband med mål eller ärenden om vårdnad, boende eller umgänge.  

2.1 Antal barn som var aktuella i upplysningar under år 2023  

Om svaret på en efterfrågad antalsuppgift är noll ska detta anges med en nolla (0).  
Om efterfrågad uppgift saknas eller av annan anledning inte kan anges ska fältet lämnas tomt. 

 
 Antal Antal föregående år 

 

Barn som var aktuella i upplysningar   

 
 

Medgivandeutredningar i samband med adoptioner 
 
Med medgivandeutredning avses utredningar, enligt 6 kap. 12 § socialtjänstlagen, SoL, som syftar till att ge socialnämnden 
underlag för beslut om medgivande att ta emot ett barn med hemvist utomlands i syfte att adoptera det. 

3.1 Antal medgivandeutredningar i samband med adoptioner under år 2023  

Redovisa samtliga medgivandeutredningar som avsåg internationella adoptioner under år 2023. 

Om svaret på en efterfrågad antalsuppgift är noll ska detta anges med en nolla (0).  
Om efterfrågad uppgift saknas eller av annan anledning inte kan anges ska fältet lämnas tomt. 

 Antal Antal föregående år 
 

Utredningar totalt   

      därav utredningar som resulterade i avslag   

           varav avslag som överklagats   
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Utredningar om vårdnad, boende och umgänge 
 
Som barn räknas person under 18 år.  

 
4.1 Antal barn som var aktuella i utredningar om vårdnad, boende och/eller umgänge enligt 6 kap. 19 § 
tredje stycket FB som avslutades under år 2023  

Om svaret på en efterfrågad antalsuppgift är noll ska detta anges med en nolla (0). 
Om efterfrågad uppgift saknas eller av annan anledning inte kan anges ska fältet lämnas tomt. 

 Antal Antal föregående år 
 

Barn aktuella i vårdnadsutredning, boendeutredning och/eller 
umgängesutredning, dvs. i en eller flera av dessa utredningar 

  

 

 
Avtal om vårdnad, boende och umgänge  

5.1 Antal avtal om vårdnad, boende och umgänge som tecknats under år 2023, samt antal avtal som 
socialnämnden godkänt  

Med godkända avtal menas att socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört har utrett och godkänt ett skriftligt 
avtal, se 6 kap. 15 a § tredje stycket FB.  

Redovisa samtliga avtal som tecknats under år 2023, oavsett om flera avtal avser ett och samma barn.  

Om ett avtal avser t.ex. både vårdnad och umgänge redovisas avtalet som två avtal, ett för vårdnad och ett för umgänge.  

Om svaret på en efterfrågad antalsuppgift är noll ska detta anges med en nolla (0).  
Om efterfrågad uppgift saknas eller av annan anledning inte kan anges ska fältet lämnas tomt. 

 Antal avtal Antal avtal 
föregående år 

Antal godkända 
avtal 

Antal godkända 
avtal föregående år 

Vårdnad     

Boende     

Umgänge     

Totalt     

 

Umgängesstöd 

Med umgängesstöd avses att rätten vid beslut om umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med har 
beslutat att en person, som utses av socialnämnden, ska medverka vid umgänget. Se 6 kap. 15 c § första stycket FB. 

6.1 Antal barn i beslut om umgängesstöd som socialnämnden verkställt under år 2023  

Om svaret på en efterfrågad antalsuppgift är noll ska detta anges med en nolla (0).  
Om efterfrågad uppgift saknas eller av annan anledning inte kan anges ska fältet lämnas tomt. 

 Antal Antal föregående år 
 

Barn i beslut om umgängesstöd som socialnämnden verkställt   
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Informationssamtal 

Socialnämnden ska, enligt 8 § lag (2021:530) om informationssamtal, utfärda ett samtalsintyg till en förälder som har 
deltagit i ett informationssamtal. Ett samtalsintyg ska utfärdas i direkt anslutningen till att samtalet har genomförts (9 § 
HSLF-FS 2022:18). Som framgår av HSLF-FS 2022:18, Bilaga 1, ska ett intyg utfärdas för varje förälder som deltagit vid ett 
informationssamtal. På intyget anges även om samtalet varit gemensamt eller enskilt. 

Med informationssamtal avses samtal där kommunen muntligen lämnar information till föräldrar som överväger att inleda 
en tvist i domstol i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Se 3 § HSLF-FS 2022:18.  

Med gemensamt informationssamtal avses ett informationssamtal där föräldrar och en samtalsledare samtidigt närvarar i 
ett rum eller i ett videosamtal, se 3 § HSLF-FS 2022:18. 

Med enskilt informationssamtal avses ett informationssamtal där en förälder och en samtalsledare samtidigt närvarar i ett 
rum eller när en eller båda föräldrarna var för sig får information via ett videosamtal, se 3 § HSLF-FS 2022:18. 

7.1 Antal samtalsintyg som utfärdats under år 2023, samt typ av informationssamtal (gemensamt eller 
enskilt) som legat till grund för samtalsintyget 

Redovisa det totala antalet informationsintyg som har utfärdats under år 2023, samt antal samtalsintyg som föranletts av 
ett gemensamt respektive enskilt informationssamtal.  
 
Om svaret på en efterfrågad antalsuppgift är noll ska detta anges med en nolla (0). 
Om efterfrågad uppgift saknas eller av annan anledning inte kan anges ska fältet lämnas tomt. 

 Antal 
 

Samtalsintyg som utfärdats  

  Varav föranletts av ett gemensamt informationssamtal  

  Varav föranletts av ett enskilt informationssamtal  

 

Yttranden över nationella adoptioner 

Som barn räknas person under 18 år.  

Med nationella adoptioner avses adoptioner av barn med hemvist i Sverige.  

Styvbarnsadoption avser de fall där maka/make adopterar makens/makans barn.  

Adoption av barn i familjehem avser de fall där de presumtiva adoptivföräldrarna har eller tidigare haft barnet i sin vård.  

Redovisa, efter typ av adoption, samtliga barn under 18 år som under år 2023 förekommit i yttranden över nationella 
adoptioner enligt 4 kap. 10 § FB. 

8.1 Antal barn som förekommit i yttranden över nationella adoptioner under år 2023 fördelade efter typ av 
adoption 

Om svaret på en efterfrågad antalsuppgift är noll ska detta anges med en nolla (0).  
Om efterfrågad uppgift saknas eller av annan anledning inte kan anges ska fältet lämnas tomt. 

 Antal Antal föregående år 
 

Styvbarnsadoption av barn under 18 år   

Adoption av barn under 18 år i familjehem   

Övriga nationella adoptioner av barn 0–1 år   

Övriga nationella adoptioner av barn från 1 till och med 17 år   

Totalt   

 

 

 

 

 



4 
 

Faderskap, föräldraskap och moderskap 

Från och med 1 oktober 2021 trädde nya föreskrifter om fastställande av faderskap och föräldraskap i kraft, se HSLF-FS 
2021:64. Ändringarna innebär bland annat att endast en typ av protokoll, U-protokoll, ska användas vid dessa utredningar.  

Med U-protokoll avses det protokoll som upprättas för utredning av faderskap, föräldraskap, ensamstående eller 
faderskap/moderskap om någon eller båda föräldrarna ändrat könstillhörighet, se HSLF-FS 2021:64 Bilaga 1. 

 

9.1 Antal bekräftelser av faderskap, föräldraskap och moderskap samt antal anmälan om gemensam vårdnad 
under år 2023 

Redovisa det sammanlagda antalet bekräftelser av faderskap, föräldraskap och moderskap avseende barn under 18 år samt 
antal anmälan om gemensam vårdnad i samband med bekräftelse av faderskap, föräldraskap eller moderskap under år 
2023.  

Med bekräftelse av moderskap avses de bekräftelser som gjorts av en kvinna i de fall en eller båda föräldrarna har ändrat 
könsidentitet. 

(Då frågan är ny redovisas ej något värde från föregående års statistikinlämning.) 

Om svaret på en efterfrågad antalsuppgift är noll ska detta anges med en nolla (0).  
Om efterfrågad uppgift saknas eller av annan anledning inte kan anges ska fältet lämnas tomt. 

 
 

Antal Antal föregående år 
 

Bekräftelser av faderskap, föräldraskap och moderskap*   

Anmälan om gemensam vårdnad i samband med bekräftelse av faderskap, 

föräldraskap eller moderskap** 

  

* HSLF-FS 2021:64, Bilaga 8, Bekräftelse av faderskap, föräldraskap eller moderskap.  
** HSLF-FS 2021:64, Bilaga 9, Anmälan om gemensam vårdnad i samband med bekräftelse. 

 
9.2 Antal utredningar om faderskap, föräldraskap och moderskap som pågick den 31 december 2023  
 
Redovisa det sammanlagda antalet utredningar om faderskap, föräldraskap och moderskap som pågick den 31 december 
2023 fördelade efter utredningstidens längd. 

(Då frågan är ny redovisas ej något värde från föregående års statistikinlämning.)  

Om svaret på en efterfrågad antalsuppgift är noll ska detta anges med en nolla (0).  
Om efterfrågad uppgift saknas eller av annan anledning inte kan anges ska fältet lämnas tomt. 

 
 

Antal Antal föregående år 
 

Utredningar som pågått mindre än 1 år   

Utredningar som pågått 1 år eller längre   

Totalt   

 

9.3 Antal nedlagda utredningar om faderskap, föräldraskap och moderskap under år 2023 

Redovisa det sammanlagda antalet nedlagda utredningar om faderskap, föräldraskap och moderskap under år 2023. 

(Då frågan är ny redovisas ej något värde från föregående statistikinlämning.)  

Om svaret på en efterfrågad antalsuppgift är noll ska detta anges med en nolla (0). 
Om efterfrågad uppgift saknas eller av annan anledning inte kan anges ska fältet lämnas tomt. 

 Antal 
 

Antal föregående år 
 

Nedlagda utredningar   
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Fastställande av faderskap  

10.1 Antal bekräftelser av faderskap samt antal anmälan om gemensam vårdnad under år 2023 

Redovisa antal bekräftelser av faderskap avseende barn under 18 år samt antal anmälan om gemensam vårdnad i samband 
med bekräftelse av faderskap under år 2023. 

Om svaret på en efterfrågad antalsuppgift är noll ska detta anges med en nolla (0).  
Om efterfrågad uppgift saknas eller av annan anledning inte kan anges ska fältet lämnas tomt. 

 Antal Antal föregående år 
 

Bekräftelse av faderskap*   

Anmälan om gemensam vårdnad i samband med bekräftelse av faderskap**    

* HSLF-FS 2021:64, Bilaga 8, Bekräftelse av faderskap, föräldraskap eller moderskap. Fältet ”Fader”. 
** HSLF-FS 2021:64, Bilaga 9, Anmälan om gemensam vårdnad i samband med bekräftelse. 
  

10.2 Antal barn för vilka faderskap fastställts genom dom under år 2023  

Som barn räknas person under 18 år. 

Om svaret på en efterfrågad antalsuppgift är noll ska detta anges med en nolla (0).  
Om efterfrågad uppgift saknas eller av annan anledning inte kan anges ska fältet lämnas tomt. 

 Antal Antal föregående år 
 

Barn för vilka faderskap fastställts genom dom    

 

10.3 Antal utredningar om faderskap som var överlämnade till domstol för rättslig prövning den 31 
december 2023 

Om svaret på en efterfrågad antalsuppgift är noll ska detta anges med en nolla (0).  
Om efterfrågad uppgift saknas eller av annan anledning inte kan anges ska fältet lämnas tomt. 

 Antal Antal föregående år 
 

Utredningar om faderskap överlämnade till rättslig prövning   

 

 

Fastställande av föräldraskap 

11.1 Antal bekräftelser av föräldraskap samt antal anmälan om gemensam vårdnad under år 2023  

Redovisa antal bekräftelser av föräldraskap avseende barn under 18 år samt antal anmälan om gemensam vårdnad i 
samband med bekräftelse av föräldraskap under år 2023. 

Om svaret på en efterfrågad antalsuppgift är noll ska detta anges med en nolla (0).  
Om efterfrågad uppgift saknas eller av annan anledning inte kan anges ska fältet lämnas tomt. 

 Antal Antal föregående år 
 

Bekräftelse av föräldraskap*   

Anmälan om gemensam vårdnad i samband med bekräftelse av föräldraskap**    

* HSLF-FS 2021:64, Bilaga 8, Bekräftelse av faderskap, föräldraskap eller moderskap. Fältet ”Förälder”. 
** HSLF-FS 2021:64, Bilaga 9, Anmälan om gemensam vårdnad i samband med bekräftelse. 
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11.2 Antal barn för vilka föräldraskap fastställts genom dom under år 2023 

Som barn räknas person under 18 år. 

Om svaret på en efterfrågad antalsuppgift är noll ska detta anges med en nolla (0).  
Om efterfrågad uppgift saknas eller av annan anledning inte kan anges ska fältet lämnas tomt. 

 Antal   Antal föregående år 
 

Barn för vilka föräldraskap fastställts genom dom    

 

11.3 Antal utredningar om föräldraskap som var överlämnade till domstol för rättslig prövning den 31 
december 2023  

Om svaret på en efterfrågad antalsuppgift är noll ska detta anges med en nolla (0).  
Om efterfrågad uppgift saknas eller av annan anledning inte kan anges ska fältet lämnas tomt 

 Antal  Antal föregående år 
 

Utredningar om föräldraskap överlämnade till rättslig prövning   

 


