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Statistik om familjerätt 2021 

Statistiken om familjerätt för år 2021 visar bland annat följande: 

• Antal barn som berörs av samarbetssamtal är oförändrat jämfört 
med det föregående året, men fortsatt lägre än åren innan. 

• Antal barn som berörs av upplysningar är lägre än de tre 
föregående åren. 

• Antal barn aktuella i utredningar om vårdnad, boende och 
umgänge är oförändrat.   

• Antal barn i verkställda beslut om umgängesstöd har ökat. 

• Antal medgivandeutredningar har ökat något jämfört med det 
föregående året. 

Vad gäller statistik avseende fastställande av faderskap bör jämförelser 
mot föregående år göras med försiktighet. Vid rapportering av 2021 års 
statistik ombads kommunerna att inte lämna uppgifter baserade på U-
protokoll. U-protokollen trädde i kraft från och med 1 okt 2021. 
  

 
 
 

Faktaruta 

Faderskapsutredning görs av socialnämnden för att fastställa faderskapet 
för barn som föds av ogift mor. Faderskap kan fastställas genom 
bekräftelse, det vill säga fadern bekräftar faderskapet eller genom dom. 

Samarbetssamtal är samtal under sakkunnig ledning för att nå enighet i 
frågor gällande vårdnad, boende, umgänge och försörjning. 

Upplysningar avser underlag som domstolen, enligt 6 kap 20 § 
föräldrabalken, tar in från socialnämnden innan ett interimistiskt beslut 
om vårdnad, boende eller umgänge fattas. 

Vårdnads-, boende och umgängesutredning är en utredning som ska ge 
domstol underlag för beslut om vårdnad, boende eller umgänge. 

Verkställda beslut om umgängesstöd innebär att socialnämnden har 
utsett en viss person att medverka vid umgänget enligt domstolens 
beslut. 

Medgivandeutredning är en utredning, enligt 6 kap. 12 § socialtjänstlagen, 
som syftar till att ge socialnämnden underlag för beslut om medgivande 
att ta emot ett barn med hemvist utomlands i syfte att adoptera det. 
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Statistik avseende fastställande av faderskap 
Den 1 oktober 2021 trädde nya föreskrifter om fastställande av faderskap och 
föräldraskap i kraft. Ändringarna innebar bland annat att endast en typ av 
protokoll, U-protokoll, skulle användas vid utredningar som påbörjades från och 
med denna tidpunkt. Tidigare protokoll (S-protokoll, MF-protokoll, samt Ä-
protokoll) användes för utredningar som påbörjades före den 1 okt 2021. 
 
Vid redovisning av 2021 års statistik ombads kommunerna att inte inkludera 
uppgifter baserade på U-protokoll, dvs. utredningar som påbörjats under perioden 
1 okt – 31 dec 2021. Detta på grund av begränsad tid att anpassa 
verksamhetssystem för statistikuttag avseende U-protokoll. Jämförelser mot 
föregående år bör därför göras med försiktighet.  
 
Statistik för år 20211 visar exempelvis att ’antal barn för vilka faderskap fastställts 
genom bekräftelse’ (därav genom S-protokoll MF-protokoll, samt Ä-protokoll), 
’antal utredningar som pågick den 31 dec’, samt ’totala antalet utredningar’ är 
lägre jämfört med föregående år. Detta är förväntat eftersom utredningar 
baserade på U-protokoll inte skulle inkluderas.    
 

Antal barn som berörs av samarbetssamtal är oförändrat 
mot det föregående året, men fortsatt lägre än åren innan 
Avsikten med samarbetssamtal är att föräldrar ska bli eniga i frågor som rör ett  
barns vårdnad, boende och umgänge. Samarbetssamtal kan genomföras på  
begäran av en eller båda föräldrarna eller initieras av domstol.  
 
Antal barn, i åldern 0–17 år, vars föräldrar deltagit i samarbetssamtal uppgick till 
20 931 under 2021. Detta motsvarar 95 barn per 10 000 i denna åldersgrupp, 
vilket är samma som för år 2020. Statistik för den senaste femårsperioden visar 
att antal barn per 10 000 är lägre de två senaste åren jämfört med år 2017–2019 
(figur 1).  
 

Antal barn som berörs av upplysningar är lägre än 
de tre föregående åren  
Innan domstol fattar ett interimistiskt beslut i mål om vårdnad, boende eller  
umgänge kan rätten inhämta upplysningar, även kallade snabbupplysningar, från  
socialnämnden.  
 
Under 2021 begärdes upplysningar för totalt 12 612 barn i åldern 0–17, vilket 
motsvarar 57 barn per 10 000 i denna åldersgrupp. Detta är en minskning jämfört 
med de tre föregående åren. Under den senaste femårsperioden har antalet barn 
per 10 000 varit som lägst år 2017, med 54 per 10 000 (figur 1).   
 

                                                      
1 Officiell statistik, Familjerätt 2021, publicerad juni 2022. Excelfil, flikar: 1-Faderskap. Riket, 2-
Faderskap. Län, 3-Gem.vård. Kommun. Tillgänglig via MFoF:s webbplats.   

https://mfof.se/sarskilda-innehallssidor/statistik/officiell-statistik/familjeratt.html
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Antal barn aktuella i utredningar om vårdnad, boende och 
umgänge är oförändrat   
Antal barn, i åldern 0–17 år, som var aktuella i utredningar om vårdnad, boende 
och/eller umgänge uppgick till 6 973 år 2021. Detta motsvarar 32 barn per 10 000 
i denna åldersgrupp, vilket är samma som de två föregående åren. Åren dess 
innan, 2017–2018, var motsvarande siffra lägre med 29 respektive 30 per 10 000 
barn (figur 1).  
 

 
 

Antal barn i verkställda beslut om umgängesstöd har ökat 
Antal barn, i åldern 0–17 år, i beslut om umgängesstöd som socialnämnden 
verkställt år 2021 uppgick till 2 025. Detta är det högsta antalet under de senaste 
fem åren (figur 2).  
  
Antalet för år 2021 motsvarar 9,2 per 10 000 av samtliga barn i åldern 0–17 år2, 
Vid jämförelse med de föregående åren var motsvarande siffra 7,2 år 2017, 7,9 år 
2018, och 8,6 år 2020.  
 

                                                      
2 Beräknat utifrån uppgifter om antal barn 0–17 år i befolkningen. Hämtat från Statistikmyndigheten 
(SCB), Statistikdatabasen, Befolkningsstatistik. Tillgänglig via www.statistikdatabasen.scb.se 
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Figur 1. Barn som berörs av samarbetssamtal, upplysningar,
samt vårdnads- boende och umgängesutredningar vid oenighet, 

per 10 000 barn 0- 17 år. År 2017–2021. Riket.

Källa: Mängdstatistik familjerätt, MFOF
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Antal medgivandeutredningar har ökat något jämfört med 
det föregående året  
Inför en internationell adoption måste den som vill adoptera ansöka om ett 
medgivande hos socialnämnden. En medgivandeutredning är ett underlag till 
socialnämnden inför beslut om sökandens lämplighet som adoptivförälder. 
  
Mellan åren 2017–2020 minskade antalet medgivandeutredningar från 747 till 
451, vilket motsvarar en minskning på 40 %. Under år 2021 gjordes 504 
medgivandeutredningar vilket är en viss ökning jämfört med det föregående året 
(figur 3).  
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Figur 2. Antal barn i verkställda beslut om umgängesstöd. 
År 2017-2021. Riket.

Källa: Mängdstatistik familjerätt, MFOF
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Figur 3. Antal medgivandeutredningar för internationella 
adoptioner. År 2017–2021. Riket.

Källa: Mängdstatistik familjerätt, MFOF



  

MYNDIGHETEN FÖR FAMILJERÄTT OCH FÖRÄLDRASKAPSSTÖD 2022-06-10  Dnr AD 2022–777 5(5) 

 

 
Socialtjänst, familjerätt, publiceringsår 2022   

 

En förklaring till det minskade antalet medgivandeutredningar kan vara att även 
antalet internationella adoptioner minskat. Statistik för åren 2017–2020 visar att 
antalet utomnordiskt födda barn i åldrarna 0–17 år som invandrat till Sverige i 
adoptionssyfte, och där adoptionen och folkbokföringen skett inom det närmsta 
året efter invandringen, minskade från 297 till 139. Minskningen av antalet 
internationella adoptioner har dock skett sedan början av 2000-talet3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kontakt: 

Malin Lundgren 
Telefon:  010-190 11 00 
E-post: malin.lundgren@mfof.se 

 

                                                      
 
3 Uppgifterna är beställda från Statistikmyndigheten (SCB) och hämtade från Registret över 
Totalbefolkningen (RTB). Uppgifter för år 2005 och framåt finns tillgängliga på MFoF:s webbplats. 

Mer information 

Du hittar fler tabeller, diagram och annan information i Excel-filen som är 
publicerad här: www.mfof.se/statistik_familjeratt 

 

https://mfof.se/sarskilda-innehallssidor/statistik/statistik-internationella-adoptioner.html
http://www.mfof.se/statistik_familjeratt
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