


Indikatorer med 

fokus på barn och 

föräldrar



Vi finns för att varje barn

har rätt till goda 

uppväxtvillkor. 



”MFoF ska inom sina 

verksamhetsområden ta fram och 

utveckla indikatorer som gör det 

möjligt att se utvecklingen över tid i 

förhållande till målsättningar”

Regleringsbrev 2017



• Mått rör företeelser som är relativt enkla att räkna och 

beräkna, t ex blodtryck, temperatur

• En indikator är ett observerbart, indirekt mått som kan 

indikera ett tillstånd när inget direkt mått finns tillgängligt, 

t ex nöjdhet

• OBS! En indikator mäter alltid bara en begränsad del av det 

den avser att mäta. Bakom varje indikator döljer sig en 

komplex verklighet.

Mått och indikatorer

Källa: Lindgren, L (2014). Nya utvärderingsmonstret. Om kvalitetsmätning i den offentliga sektorn. 
Studentlitteratur. 



MFoFs utgångspunkter

• Indikatorerna ska kunna användas av kommuner och regioner

• Indikatorerna ska vara kunskapsbaserade, och i den mån det 

går, säga något om betydelsen för utfallet

• Indikatorerna bör inte bidra till att uppföljningen blir ett 

extraarbete för kommuner och regioner



Nationella register
• Graviditetsregistret

• Svenska barnhälsovårdsregistret (BHVQ)

• Elevhälsans medicinska insatser (EMQ)

• Nationellt kvalitetsregister för habilitering (HabQ)

• Kvalitetsregistret för psykosvård, PsykosR

Fler finns, se gärna: 

• https://www.registerforskning.se/register-i-sverige/alla-register/

• http://kvalitetsregister.se/tjanster/omnationellakvalitetsregister.1990.ht

ml

https://www.registerforskning.se/register-i-sverige/alla-register/
http://kvalitetsregister.se/tjanster/omnationellakvalitetsregister.1990.html


Befolknings- och välfärdsstatistik

• Barn och familjestatistik, SCB

• Statistik om barn och familj, Försäkringskassan

• Jämställdhetsstatistik, SCB



Enkäter till verksamheter

• Öppna jämförelser

• Av social barn- och ungdomsvård

• Hälsa och sjukvård

• Skola (grund- och gymnasiet)

• Folkhälsa

• Ekonomiskt bistånd m fl…



Survey- eller panelundersökningar till 

målgrupp

• Barn-ULF, SCB

• Skolelevers drogvanor, CAN

• Skolbarns hälsovanor, FOHM

• LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, MUCF

• Nationella ungdomsenkäten, MUCF

• Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, FOHM

• Webbpanelen Rivkraft, MFD

• Skolundersökningen om brott, BRÅ



Samlade statistikdatabaser

• Max 18, Barnombudsmannen

• Vården i siffror, Inera/SKL

• Kolada, RKA

• Ungidag.se, MUCF

• Indikatorlabbet, FOHM



Övrigt pågående arbete
• Indikatorlista för Agenda 2030, SCB

• Översyn av folkhälsopolitikens målområden och indikatorer, 

FOHM

• Kartläggning av datakällor som rör barns hälsa 0-5 år, FOHM

• System för uppföljning och analys av jämställdhetspolitiken, 

Jämy

• Uppföljning av nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor, 

Jämy

• ILFA, CAN



Medskick



• Identifiera syftet med att samla information

• Vad ska den användas till?

• Vem/vilka ska ta emot den?

• Arbeta tvärsektoriellt och använd kompetenser från 

olika verksamheter – bättre helhetsbild

• Våga avgränsa – ni kommer aldrig kunna få reda på allt

Medskick i det fortsatta arbetet



Tack!


