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Jämställdhetsstatistik
2013
LE0201
I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt
dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och
tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten.
Genom att klicka på en rubrik i innehållsförteckningen kommer man direkt till
aktuellt avsnitt.
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A

Allmänna uppgifter

A.1

Ämnesområde

Ämnesområde:
A.2

Statistikområde

Statistikområde:
A.3

Levnadsförhållanden

Jämställdhet

SOS-klassificering

Tillhör (SOS):

Ja. Jämställdhetsstatistiken redovisar
såväl statistik som är officiell som
sådan som inte är det. De tabeller
som är officiell statistik är försedda
med symbolen för Sveriges officiella
statistik vars utseende framgår
nedan.

För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda
regler när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den
officiella statistiken (2001:100).
A.4

Statistikansvarig

Myndighet/organisation:
Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon:
Telefax:
E-post:
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Statistiska centralbyrån
SCB, 701 89 Örebro
Klostergatan 23, Örebro
Carolina Nordström
019-176542
jamstalldhet@scb.se

STATISTISKA CENTRALBYRÅN
BV/BE
Carolina Nordström
A.5

BESKRIVNING AV STATISTIKEN
2013-06-04

Statistikproducent

Myndighet/organisation:
Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon:
Telefax:
E-post:
A.6
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Statistiska centralbyrån
SCB, 701 89 Örebro
Klostergatan 23, Örebro
Carolina Nordström
019-176542
jamstalldhet@scb.se

Uppgiftsskyldighet

Uppgiftsskyldighet föreligger inte.
A.7

Sekretess och regler för behandling av personuppgifter

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller
sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Inom Jämställdhetsstatistiken görs inga bearbetningar av personuppgifter. Alla
bearbetningar av personuppgifter görs inom respektive undersökning som
statistiken hämtas från.
A.8

Gallringsföreskrifter

Eftersom Jämställdhetsstatistiken inte behandlar personuppgifter finns inga
särskilda gallringsföreskrifter. För information om gallringsföreskrifter för de
undersökningar som utgör underlag till Jämställdhetsstatistiken hänvisas till
respektive Beskrivning av statistiken (BaS). Källor för den statistik som
redovisas inom Jämställdhetsstatistiken anges vid respektive tabell och diagram.
A.9

EU-reglering

Jämställdhetsstatistiken omfattas inte av någon EU-reglering.
A.10

Syfte och historik

Jämställdhetsstatistik publiceras dels i fickboken ”På tal om kvinnor och män lathund om jämställdhet”, dels i den temaingång om jämställdhet som sedan
2012 finns på Statistiska centralbyråns webbplats. Den första upplagan av ”På tal
om kvinnor och män” utkom år 1984. Idag publiceras den vartannat år och ges
även ut i en engelsk översättning. I temaingången finns indikatorer för uppföljning av jämställdhetspolitiken samt fördjupad jämställdhetsstatistik inom tre
områden; ”I och utanför arbetskraften”, ”Entreprenörskap och företagande” samt
”Utbildning och forskning”. Jämställdhetsstatistiken ingår sedan 1994 i Sveriges
officiella statistik.
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De svenska kraven på jämställdhetsstatistik för planering och beslut har sin
motsvarighet i de åtaganden världens länder gjort i deklarationen och handlingsplanen från FN:s fjärde kvinnokonferens i Peking 1995. För Sveriges del innebär
detta ett fortsatt aktivt arbete med att förbättra statistiken ur jämställdhetssynpunkt, både vad gäller innehåll, metodutveckling och samordning med andra
länders statistikproduktion. Jämställdhetsstatistiken har ingen egen datainsamling. Statistiken som publiceras inom ramarna för produkten har sitt ursprung i
andra undersökningar.

A.11

Statistikanvändning

Statistikanvändarna finns på alla nivåer och inom olika områden i samhället.
Representanter för departement, myndigheter, företag, organisationer, forskning,
skola, massmedia och allmänhet efterfrågar både bred och djup information om läge
och förändring vad gäller jämställdhet inom olika områden i samhället.

A.12

Uppläggning och genomförande

Jämställdhetsstatistiken saknar egen datainsamling. Istället hämtas uppgifter
från andra undersökningar. Uppgifterna kommer till övervägande del från
Statistiska centralbyråns eller andra statistikansvariga myndigheters produktion.
Den statistik som redovisas utgörs i vissa fall av återgivningar av tidigare
publicerad statistik, i andra fall av nya bearbetningar av statistiken.

A.13

Internationell rapportering

Rapportering sker till UNECE (FN:s ekonomiska kommission för Europa).

A.14

Planerade förändringar i kommande undersökningar

I den temaingång om jämställdhet som finns på Statistiska centralbyråns
webbplats återfinns statistik från såväl urvals- som registerbaserade undersökningar. Idag görs ingen redovisning av osäkerhetstal. Enligt nuvarande planering
ska osäkerhetstal för skattningar som publiceras i temaingången ”Jämställdhet”
infogas i redovisningen under 2013.
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B.0

Inledning
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SCB deklarerar kvaliteten i undersökningar enligt ett kvalitetsbegrepp som
består av fem huvudkomponenter:
(1) Innehåll, som framför allt gäller statistikens målstorheter.
(2) Tillförlitlighet, som avser osäkerhetskällor och hur dessa påverkar statistiken.
(3) Aktualitet, som omfattar tidsaspekter som spelar roll för hur väl statistiken
beskriver nuläget.
(4) Jämförbarhet och samanvändbarhet, som avser möjligheter till jämförelser,
över tiden och mellan grupper, samt till att använda statistiken tillsammans med
annan statistik.
(5) Tillgänglighet och förståelighet, som avser statistikens fysiska tillgänglighet
och dess förståelighet.
För mer information om kvalitetsbegreppet för officiell statistik samt en mer
detaljerad redovisning av innebörden i de fem huvudkomponenterna, se
rapporten Kvalitetsbegrepp och riktlinjer för kvalitetsdeklaration av officiell
statistik (MIS2001:1) i serien Meddelande i samordningsfrågor för Sveriges
officiella statistik. Publikationen finns att tillgå på SCB:s webbplats.

B.1

Innehåll

1.1

Statistiska målstorheter

1.1.1

Objekt och population

Jämställdhetsstatistiken är individbaserad. Det innebär att statistiken direkt, eller
indirekt, avser individer. Population varierar med frågeställningarna som ska
belysas. Källan varifrån vilken statistiken hämtats anges alltid i anslutning till
respektive tabell eller diagram.
1.1.2

Variabler

Samtliga variabler bestäms inför varje analys- och presentationstillfälle utifrån
de frågeställningar som ska belysas. För detaljerad information om de variabler
som används hänvisas till respektive undersökning. Källan anges vid respektive
tabell och diagram.
1.1.3

Statistiska mått

De tabeller och diagram som publiceras inom ramarna för jämställdhetsstatistiken ger i de flesta fall uppgift om antal och/eller andelar (%).
I temaingång Jämställdhet återfinns ett mått, segregeringsindex, som beräknas
enligt följande ekvation:
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𝑁
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K 𝑀
𝑖=1

där ki är antalet kvinnor i yrket i och K är antalet kvinnor i samtliga yrken samt
där mi är antalet män i yrket i och M är antalet män i samtliga yrken.
Med yrken avses yrken enligt standard för svensk yrkesklassificering (SSYK
1996). De vars yrke är okänt har exkluderats ur beräkningen.

1.1.4

Redovisningsgrupper

Redovisningsgrupper bestäms inför varje analys- och presentationstillfälle
utifrån de frågeställningar som ska belysas. Utöver kön används återkommande
ålder, födelseregion och utbildningsnivå.
All individbaserad officiell statistik ska, enligt 14 § i Förordning (2001:100) om
den officiella statistiken, vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl
mot detta. Jämställdhetsstatistiken redovisar endast i undantagsfall statistik som
inte är könsuppdelad. Det rör sig då om äldre uppgifter där könsuppdelad
statistik av tillräcklig kvalitet inte finns tillgänglig samt om statistik avseende
barn som är inskrivna i förskola, annan pedagogisk omsorg eller fritidshem.

1.1.5

Referenstider

Eftersom Jämställdhetsstatistiken avser flera områden och hämtas från ett stort
antal källor är referenstiderna varierande. Källan anges i anslutning till respektive
tabell och diagram.

1.2.

Fullständighet

För att statistik ska kunna användas i jämställdhetsanalyser måste den vara
könsuppdelad och belysa jämställdhetsfrågor i samhället. Jämställdhetsstatistiken presenterar ett urval av sådan statistik, men kan inte vara heltäckande.
Avseende könsuppdelning av statistiken ska all individbaserad officiell statistik,
enligt 14 § i Förordning (2001:100) om den officiella statistiken, vara uppdelad
efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta. De årliga uppföljningar som
gjorts i syfte att utvärdera efterlevnaden av paragrafens krav har visat på vissa
brister. Resultaten från uppföljningarna återfinns i den årliga rapporten för
Sveriges officiella statistik som utarbetas av Rådet för den officiella statistiken.
Avseende statistikens fullständighet finns även frågeställningar som inte kan
belysas till följd av att statistik saknas. Det rör sig till exempel om viss statistik
om brott där det i den officiella statistiken inte alltid är möjligt att få uppgift om
såväl offrets som gärningspersonens kön.
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2.1

Tillförlitlighet totalt

LE0201
7(9)

Vad gäller de olika undersökningarnas tillförlitlighet hänvisas till respektive
undersökning. Källa anges i anslutning till respektive tabell och diagram.
2.2

Osäkerhetskällor

2.2.1

Urval

Se respektive undersökning. Källa anges i anslutning till respektive tabell och
diagram.
2.2.2

Ramtäckning

Se respektive undersökning. Källa anges i anslutning till respektive tabell och
diagram.
2.2.3

Mätning

Se respektive undersökning. Källa anges i anslutning till respektive tabell och
diagram.
2.2.4

Svarsbortfall

Se respektive undersökning. Källa anges i anslutning till respektive tabell och
diagram.
2.2.5

Bearbetning

Se respektive undersökning. Källa anges i anslutning till respektive tabell och
diagram.
Nya bearbetningar görs inom Jämställdhetsstatistiken av redan befintlig statistik.
Då resultaten kontrolleras kontinuerligt finns inga kända fel kvar i bearbetningsfasen.
2.2.6

Modellantaganden

Se respektive undersökning. Källa anges i anslutning till respektive tabell och
diagram.
2.3

Redovisning av osäkerhetsmått

I dagsläget (dvs. första halvåret 2013) redovisas inga osäkerhetsmått.
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Publikationen ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet” utkommer vartannat år, senast 2012. De flesta tabeller och diagram i temaingången
Jämställdhet (www.scb.se/jamstalldhet) uppdateras en gång per år. Uppdateringarna sker vid två olika tillfällen under året. Ett mindre antal tabeller och
diagram uppdateras mer sällan, då ny statistik inte finns att tillgå varje år.
3.2

Framställningstid

Att ange framställningstid för denna statistik är inte meningsfullt då all publicering avser statistik som ursprungligen kommer från andra källor och har olika
referenstider.

3.3

Punktlighet

Publicering har genomförts i enlighet med fastslaget datum i publiceringsplanen
för officiell statistik.

B.4

Jämförbarhet och samanvändbarhet

4.1

Jämförbarhet över tiden

I samtliga tidsserier finns eventuella brott markerade och kortfattat beskrivna.
För mer utförlig information om tidsseriebrotten hänvisas till respektive
undersökning. Källan anges i anslutning till respektive tabell och diagram.
När variabler eller mått förändras, mellan två publiceringstillfällen, i tabeller
eller diagram som inte innehåller tidsserier kommenteras detta i regel i anslutning till respektive tabell och diagram.

4.2

Jämförbarhet mellan grupper

Eftersom jämställdhetsstatistiken använder uppgifter från flera olika undersökningar manas till viss försiktighet vid jämförelser mellan tabeller som hämtats
från olika källor. Definitioner av vissa begrepp kan skilja sig åt mellan olika
undersökningar. För mer utförlig information om definitioner av olika begrepp
hänvisas till respektive undersökning.

4.3

Samanvändbarhet med annan statistik

Eftersom jämställdhetsstatistiken hämtar underlag från andra undersökningar
hänvisas till respektive undersökning för information om eventuell samanvändbarhet.
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Statistiken sprids dels genom publikationen ”På tal om kvinnor och män.
Lathund om jämställdhet”, dels genom temaområdet Jämställdhet på
www.scb.se/jamstalldhet.

5.2

Presentation

Statistiken presenteras i tabeller, diagram och text.

5.3
Dokumentation
Statistikens kvalitet beskrivs i föreliggande dokument, Beskrivning av statistiken
(BaS). För mer utförlig dokumentation om statistikens framställning hänvisas till
respektive undersökning.

5.4

Tillgång till primärmaterial

Jämställdhetsstatistiken har inget eget primärmaterial. Se respektive undersökning.
Källa anges i anslutning till respektive tabell och diagram.

5.5

Upplysningstjänster

Statistikservice: 08-506 948 01
E-postadress: jamstalldhet@scb.se
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