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A. Allmänna uppgifter
A.1 Ämnesområde
Rättsväsende
A.2 Statistikområde
Domstolsstatistik
A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik
Domstolsstatistiken är en del av den officiella statistiken inom rättsväsendet som
behandlar statistik om domstolarnas verksamhet.
A.4 Beställare
Myndighet: Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
Kontaktperson: Monika Edlund, Tove Sporre
Telefon: 08-401 87 41, 08-401 87 65
Telefax: 08-401 87 53
e-post: tove.sporre@brottsforebygganderadet.se
monika.edlund@brottsforebygganderadet.se
A.5 Producent
Myndighet: Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
Kontaktperson: Monika Edlund, Tove Sporre
Telefon: 08-401 87 41, 08-401 87 65
Telefax: 08-401 87 53
e-post: tove.sporre@brottsforebygganderadet.se
monika.edlund@brottsforebygganderadet.se
A.6 Uppgiftsskyldighet
Skyldigheten att lämna uppgifter till domstolsstatistiken regleras framförallt av
kungörelsen (1971:933) om rättsstatistiken samt kungörelsen (1970:517) om
rättsväsendets informationssystem (RI).
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

A.9 EU-reglering
Ingen EU-reglering berör domstolsstatistiken.
A.10 Syfte och historik

Syftet med domstolsstatistiken är att belysa verksamheten vid domstolarna m.fl.,
med avseende på omfattningen av och typen av mål och ärenden som kommer in
och avgörs hos domstolarna under ett kalenderår. Statistiken avser dessutom att
belysa målens och ärendenas beskaffenhet, handläggningsordning, målens
utgång, handläggningstid samt fullföljds- och ändringsfrekvens.
A.11 Statistikanvändning
Domstolsstatistiken används bl.a. av:
• Domstolsverket, domstolarna: Underlag för beräkning av arbetskraftsbehoven
inom domstolarna samt planeringsarbete.
• Justitiedepartementet med kommittéer: Underlag i lagstiftnings- och
utredningsfrågor.
Juridiska institutionerna vid universiteten: Underlag för forskning och
undervisning.
A.12 Uppläggning och genomförande
Uppgifter i domstolsstatistiken kommer från Domstolsverket, domstolarna, och
andra myndigheter inom rättsväsendet. Både de allmänna- och förvaltningsdomstolarna rapporterar uppgifter till Domstolsverket när ett ärende dagbokförs
och när det är det är slutligen handlagt. Domstolsverket sammanställer dessa
uppgifter i olika maskintabeller. Andra uppgifter till domstolsstatistiken samlas
in genom blanketter som skickas ut till domstolarna och övriga myndigheter
inom rättsväsendet.
BRÅ sammanställer utifrån dessa maskintabeller, blanketter m.m. tabeller. Inga
uppgifter lagras i BRÅ:s statistikdatabas.
A.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar
Inga större förändringar är planerade under året.

B. Kvalitetsdeklaration
0 Inledning
Se ounkt A.10 Syfte och historik
1 Innehåll
1.1 Statistiska målstorheter
Domstolsstatistiken bygger på uppgifter om samtliga inkomna, avgjorda och
balanserade mål och ärenden vid allmänna domstolar, förvaltningsdomstolar,
specialdomstolar samt vissa andra myndigheter under ett visst kalenderår.
Flertalet tabeller redovisas efter antalsberäkningar.
1.1.1 Objekt och population
Domstolsstatistiken redovisar antalet inkomna, avgjorda och balanserade mål
och ärenden vid allmänna domstolar, förvaltningsdomstolar, specialdomstolar
samt vissa andra myndigheter.
1.1.2 Variabler
Uppgifter om inkomna, slutligt handlagda och balanserade mål/ärenden finns för
samtliga domstolar.
Övriga variabler i domstolsstatistiken är redovisas efter huruvida det är ett

brottmål, tvistemål eller övrigt ärende, om målet är avgjort eller ej och om det är
ett tingsrätts- eller hovrättsmål. Andra variabler som redovisas är bl.a.
avgörandetyp, handläggningstid, fullföljdsfrekvens, om målet är avskrivet,
huvudförhandling, rättens sammansättning, uppgift om tolk, antal tilltalade,
uppgifter om prövningstillstånd samt uppgifter om vad målet/ärendet rör.
1.1.3 Statistiska mått
De flesta beräkningar i domstolsstatistiken är antalsräkningar av mål och
ärenden uppdelat på olika redovisningsvariabler.
Procent används för att beräkna en viss företeelses andel av totalen.
Aritmetiskt medelvärde används för att beräkna genomsnittlig förhandlingstid.
1.1.4 Redovisningsgrupper
Samtliga variabler som redovisas under 1.1.2 Variabler
1.1.5 Referenstider
Statistik över domstolarnas verksamhet ges ut årligen. Referensperioden avser
året då ärendet avgjordes, inkom eller låg i balans.
1.2 Fullständighet
Se punkt 2.2.2 Ramtäckning
2 Tillförlitlighet
2.1 Tillförlitlighet totalt
Domstolsstatistikens tillförlitlighet är mycket beroende av att uppgifterna som
levereras är riktiga. Uppgifterna som kommer till BRÅ är oftast aggreggerade
vilket gör att det svårare att kontrollera uppgifternas kvalitet.
2.2 Osäkerhetskällor
Se framförallt 2.2.5 Bearbetning
2.2.1 Urval
Ej relevant - totalundersökning
2.2.2 Ramtäckning
Domstolsstatistiken avser att mäta domstolarnas samt verksamheten inom övriga
myndigheter inom rättsväsendet (målpopulation). Domstolsstatistiken innehåller
statistik över samtliga domstolar samt övriga myndigheter inom rättsväsendet
med avseende på vissa variabler som delvis belyser verksamheten
(rampopulation).
2.2.3 Mätning
Uppgifter i domstolsstatistiken kommer från Domstolsverket, domstolarna, och
andra myndigheter inom rättsväsendet. Både de allmänna- och förvaltningsdomstolarna rapporterar uppgifter till Domstolsverket när ett ärende dagbokförs
och när det är det är slutligen handlagt. Domstolsverket sammanställer dessa
uppgifter i olika maskintabeller. Andra uppgifter till domstolsstatistiken samlas
in genom blanketter som skickas ut till domstolarna och övriga myndigheter
inom rättsväsendet.
2.2.4 Svarsbortfall

Ej relevant - totalundersökning
2.2.5 Bearbetning
I statistiken kan felaktigheter uppstå i samband med insamligen av uppgifter på
grund av skrivfel, feltolkade blankettanvisningar m.m eller i samband med
bearbetningen av materialet. Rimlighetskontroller av materialet görs i samband
med att statistiktabeller framställs. Eftersom materialet oftast är aggregerat går
det inte att göra kontroller av enskilda ärenden/mål.
2.2.6 Modellantaganden
Ej relevant.
2.3 Redovisning av osäkerhetsmått
Ej relevant.
3 Aktualitet
3.1 Frekvens
Statistik över domstolarnas verksamhet ges ut årligen.
3.2 Framställningstid
Framställningstiden varierar mellan 4 -6 månader efter utgången av gällande år.
3.3 Punktlighet
Från och med 1998 har normala produktionstider kunna hållits.
4 Jämförbarhet och samanvändbarhet
4.1 Jämförbarhet över tiden
Förändringar i lagars innehåll och tillämpning samt organisationsförändringar i
domstolsväsendet påverkar jämförbarheten över tid. Ju längre tidsperioder som
analyseras, desto troligare är det att förändringar skett som påverkar
jämförbarheten över tid.
4.2 Jämförbarhet mellan grupper
4.3 Samanvändbarhet med annan statistik
Domstolarnas verksamhet kan ges kompletterande belysning med hjälp av t.ex.
lagföringsstatistik och verksamhetsstatistik som ges ut av Domstolsverket (DV).
5 Tillgänglighet och förståelighet
5.1 Spridningsformer
Statistiken publiceras årligen i BRÅ:s publikation Domstolsstatistik.
Domstolsstatistik 1998 (BRÅ-rapport 1999:11) kan beställas från Fritzes
Kundtjänst, 106 47 Stockholm, tfn 08-690 91 90, fax 08-690 91 91, e-post:
fritzes.order@liber.se
Enstaka tabeller i domstolsstatistiken kan kostnadsfritt beställas från BRÅ via
kontaktpersonerna för statistiken eller BRÅ, Information och förlag, Box 6494,
113 82 Stockholm, tfn 08-401 87 00, fax 08-32 83 64.

Vissa tabeller publiceras i SCB:s publikation Statistisk årsbok.
5.2 Presentation
Domstolsstatistisk årsbok innehåller kortare förklaringar av vissa begrepp i
domstolsstatistiken, en ordlista med engelska översättningar av de begrepp som
används i statistiken, adresslista till vissa rättvårdande myndigheter och ett 20tal statistiktabeller. Boken omfattar cirka 50 sidor.
5.3 Dokumentation
Dokumentation om domstolsstatistiken finns i olika typer av arbetsmaterial.
5.4 Tillgång till primärmaterial
Grundmaterialet som BRÅ använder för domstolsstatistiken är maskintabeller
som sammanställts av Domstolsverket samt blanketter som skickats ut till
domstolar och övriga myndigheter inom rättsväsendet. Lagringen för det
material som ligger till grund för maskintabellerna samt blanketterna finns alltså
hos Domstolsverket respektive domstolarna och övriga myndigheter inom
rättsväsendet.
5.5 Upplysningstjänster
Upplysningar om statistiken och dess innehåll kan fås från
• BRÅ:s statistikenhet, BRÅ, Statistikenheten, Box 1386, 111 93 Stockholm,
tfn 08-401 87 00, fax 08-401 87 35, e-post
tove.sporre@brottsforebygganderadet.se,
monika.edlund@brottsforebygganderadet.se.
• BRÅ:s informationsenhet, BRÅ, Informationsenheten, Box 1386, 111 93
Stockholm, tfn 08-401 87 00, fax 08-411 90 75, e-post
info@brottsforebygganderadet.se
• BRÅ:s webplats www.brottsforebygganderadet.se

