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A. Allmänna uppgifter 

A.1 Ämnesområde

Hälso- och sjukvård 

A.2 Statistikområde 

Hälsa och sjudomar 

A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik 

A.4 Ansvarig 

Myndighet/organisation: Socialstyrelsen 
Adress: 106 30 Stockholm 
Kontaktperson: Milla Bennis 
Telefon: 08-555 533 15 
Telefax: 08-555 533 27 
E-post: milla.bennis@Socialstyrelsen.se 

A.5 Producent 

Myndighet/organisation: Socialstyrelsen 
Adress: 106 30 Stockholm 
Kontaktperson: Milla Bennis 
Telefon: 08-555 533 15 
Telefax: 08-555 533 27 
E-post: : milla.bennis@Socialstyrelsen.se 

A.6 Uppgiftsskyldighet 

Skyldighet enligt författningen föreligger ej. Enligt 1965 års abortkommitté 
(förarbete till abortlagen, 1974:595) bör verksamheten vid samtliga abortkliniker 
detaljredovisas till Socialstyrelsen. 

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 

Gallras ej. 

A.9 EU-reglering 

 

A.10 Syfte och historik 

Att halvårsvis ge en redovisning av utvecklingen av verkställda aborter i 
Sverige. 

A.11 Statistikanvändning 



WHO, Socialstyrelsen och andra statliga myndigheter, landsting, kommuner, 
universitetsinstitutioner, sjukhus och enskilda forskare. Statistiken används 
främst för beskrivningar av olika förhållanden rörande verkställda aborter och 
utvärdering av olika insatser inom det förebyggande arbetet. 

A.12 Uppläggning och genomförande 

Kliniker som utfört abort redovisar till Socialstyrelsen som upprättar statistiken. 
Därur sker publicering. 

A.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar 

 

B. Kvalitetsdeklaration 

0 Inledning 

 

1 Innehåll 

1.1 Statistiska målstorheter 

 

1.1.1 Objekt och population 

Samtliga verkställda aborter som utförs i Sverige, ca 36 000 per år. 

1.1.2 Variabler 

Abortklinik och –år/månad, kvinnans födelseår och månad, hemort (län, 
kommun, församling), antal tidigare förlossningar och antal legala aborter, 
vårdform, antal kompletta graviditetsveckor samt abortmetod. 

1.1.3 Statistiska mått 
Antal verkställda aborter per 1000 kvinnor i respektive åldersgrupp. 

1.1.4 Redovisningsgrupper 

Hemort, ålder och graviditetstid. 

1.1.5 Referenstider 

Årligen, 1975-2006 

1.2 Fullständighet 
Totalundersökning 

2 Tillförlitlighet 

2.1 Tillförlitlighet totalt  
Tillförlitligheten i lämnade uppgifter måste anses vara god. 

2.2 Osäkerhetskällor 

 

2.2.1 Urval 
 

2.2.2 Ramtäckning 

Alla verkställda aborter utförda i riket. 

2.2.3 Mätning 



Totalundersökning. Uppgifter insamlas på blanketter som fastställs av 
Socialstyrelsen. 

2.2.4 Svarsbortfall 
Vid rapportering i denna storleksordning (för närvarande ca 36 000 aborter per 
år) kan inte uteslutas att ett visst bortfall uppstår. Likaså kommer en smärre 
mängd fel att uppstå när blanketterna fylls i och/eller när uppgifterna förs över 
till registret. Dessa fel förutsätts dock vara relativt konstanta och bör därför inte 
påverka det kanske viktigaste syftet med statistiken, att mäta förändringar över 
tid för de ingående variablerna. 

2.2.5 Bearbetning 

Bearbetning av primärmaterialet sker centralt på Socialstyrelsen 

2.2.6 Modellantaganden 

 

2.3 Redovisning av osäkerhetsmått 
Några osäkerhetsmått redovisas inte i publikationen. 

3 Aktualitet 

3.1 Frekvens 

Årlig. 

3.2 Framställningstid 

Preliminär och slutlig publikation föreligger inom fyra månader. 

3.3 Punktlighet  
Publicering sker enligt plan. 

4 Jämförbarhet och samanvändbarhet 

4.1 Jämförbarhet över tiden 

Från och med 1975 finns en obruten serie av antal verkställda aborter i Sverige. 

4.2 Jämförbarhet mellan grupper 

 

4.3 Samanvändbarhet med annan statistik 

 

5 Tillgänglighet och förståelighet 

5.1 Spridningsformer 

SOS-publicering: Aborter 1975-2006. Övrig spridning: Uppgifter från 
abortstatistiken finns i Socialstyrelsen/EpC:s dataprogram ”Hur mår Sverige” 
och ”Folkhälsan i siffror”. 

5.2 Presentation 

Publikationen består huvudsakligen av tabeller (ca 44 sidor) samt ett inledande 
textavsnitt som beskriver statistikens historik, innehåll, bearbetning och kvalitet 
(ca 10 sidor). Preliminär version som beskriver första halvårets utveckling 
utkommer en gång per år. Publikationen kan beställas från Socialstyrelsen 
kundtjänst, 120 88 Stockholm. 

5.3 Dokumentation 



Sedvanlig registerdokumentation finns och kan beställas från Socialstyrelsen. 

5.4 Tillgång till primärmaterial 
Abortstatistiken finns tillgängligt för statistik, uppföljning och utvärdering. 
Specialbearbetningar utförs på beställning. 

5.5 Upplysningstjänster 

Milla Bennis, EpC Socialstyrelsen. Telefon: 08-555 533 15 
Emma Nilsson, EpC Socialstyrelsen. Telefon: 08-555 534 90 
Birgitta Ollars, EpC Socialstyrelsen. Telefon: 08-555 531 23 
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