
Statistikansvarig myndighet 

Statistiska Centralbyrån 
Statistikens framställning version 1  1 (36) 
2023-03-21   
   

 

 
 

   

 

 

STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING 

Jämställdhetsstatistik 

Ämnesområde 

 

Levnadsförhållanden 

Statistikområde 

 

Jämställdhet 

Produktkod 

 

LE0201 

Referenstid 

 

Varierande, se bilaga samt avsnitt 1.2.5 i Kvalitetsdeklaration 

Kontaktuppgifter  

Statistikansvarig 
myndighet 

Statistiska centralbyrån 

Kontaktinformation Avdelningen för social statistik och analys 

E-post jamstalldhet@scb.se 

Telefon 010 – 479 40 00 (Statistikservice) 

  

mailto:jamstalldhet@scb.se


Statistikansvarig myndighet 

Statistiska centralbyrån  
Statistikens framställning version 2  2 (36) 
2023-03-21   
   

 

 
   

 

 

Innehåll 

 

1 Statistikens sammanhang ....................................................................... 3 

2 Undersökningsdesign ............................................................................. 4 

2.1 Målstorheter .................................................................................... 4 

2.2 Ramförfarande ................................................................................ 5 

2.3 Förfaranden för urval och uteslutning ............................................. 5 

2.4 Insamlingsförfarande ....................................................................... 6 

2.4.1 Datainsamling ......................................................................... 6 

2.4.2 Mätning.................................................................................... 7 

2.4.3 Bortfallsuppföljning .................................................................. 7 

2.5 Bearbetningar .................................................................................. 7 

2.6 Granskning ...................................................................................... 7 

2.6.1 Granskning under direktinsamlingen ...................................... 7 

2.6.2 Granskning av mikrodata och insamlade statistikvärden ........ 7 

2.6.3 Granskning av makrodata ....................................................... 8 

2.6.4 Granskning av redovisning ..................................................... 8 

2.7 Skattningsförfarande ....................................................................... 8 

2.7.1 Principer och antaganden ....................................................... 8 

2.7.2 Skattningsförfarande för målstorheter ..................................... 9 

2.7.3 Skattningsförfarande för tillförlitlighet .................................... 10 

2.7.4 Röjandekontroll ..................................................................... 10 

3 Genomförande ...................................................................................... 10 

3.1 Kvantitativ information ................................................................... 10 

3.2 Avvikelser från undersökningsdesignen ....................................... 10 

 

  



Statistikansvarig myndighet 

Statistiska centralbyrån  
Statistikens framställning version 2  3 (36) 
2023-03-21   
   

 

 
   

 

 

1 Statistikens sammanhang 

 

Jämställdhetsstatistiken har ingått i den officiella statistiken sedan 
mitten av 1990-talet och syftar till att spegla jämställdhetsfrågor. Det 
görs dels i fickboken På tal om kvinnor och män – lathund om 
jämställdhet - som publicerades för första gången år 1984 och som 
numera, med den svenska boken som förlaga, ingår i de åtaganden 
världens länder gjort i deklarationen och handlingsplanen från FNs 
fjärde kvinnokonferens i Peking - dels i form av indikatorer för en 
mer långsiktig uppföljning av den nationella jämställdhetspolitiken. 
Ett exempel på en större förändring i statistikens sammanhang som 
påverkat statistikens innehåll är de nya jämställdhetspolitiska 
delmålen som började gälla år 2017. Dessa föranledde ett 
regeringsuppdrag om att utveckla indikatorerna för att spegla de nya 
delmålen. Resultatet av uppdraget är implementerat i redovisningen 
av statistiken sedan år 2018. Indikatorerna har redovisats i SCB:s 
temaingång om Jämställdhet sedan år 2012, men kommer från och 
med år 2023 endast att redovisas som tabeller i statistikdatabasen. Det 
pågår ett arbete för att se över hur indikatorerna bör redovisas i 
kommande publiceringar. 

Jämställdhetsstatistiken har ingen egen datainsamling utan inhämtar 
statistik från ett stort antal undersökningar, myndigheter och 
organisationer. Rent organisatoriskt är Jämställdhet ett eget 
statistikområde under ämnesområdet Levnadsförhållanden. 
Samtidigt angränsar statistikområdet i praktiken till en rad andra 
ämnesområden såsom Arbetsmarknad, Befolkning, Demokrati, 
Hälso- och sjukvård, Hushållens ekonomi, Socialförsäkring 
respektive Utbildning och forskning. 

Uppgifter om undersökningens kvalitet finns i Kvalitetsdeklarationer 
publicerade under Jämställdhetsstatistik (scb.se). 

Under första kvartalet av 2020 började Covid-19 spridas i Sverige och 
i världen. För jämställdhetsstatistikens del har detta dels inneburit 
nya informationsbehov (se Kvalitetsdeklaration), dels viss påverkan 
på datakällor. Ett område med betydande luckor i statistiken är våld i 
nära relationer där den senaste större fördjupningsstudien 
genomfördes år 2013. Brottsförebyggande rådet hade börjat förbereda 
för en ny kartläggning av brott i nära relationer i den Nationella 
trygghetsundersökningen (NTU) 2021. Till följd av pandemin 
bedömdes dock detta som problematiskt av flera skäl och NTU har i 
stället kompletterats med en anpassad Covid-19-modul som bland 
annat mäter utsatthet i hemmet. Ett av syftena med modulen var att 
mäta mäns våld mot kvinnor under pandemin. Samtidigt är 
statistiken inte jämförbar med tidigare sådan – bland annat eftersom 
frågorna i Covid-19-modulen utgår från platsen (hemmet) och inte 

https://scb.se/le0201
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från relationen. För jämställdhetsstatistikens del har pandemin inte 
nämnvärt påverkat själva framställningen av statistiken. 

2 Undersökningsdesign 

Jämställdhetsstatistiken har inte någon egen datainsamling utan 
sammanställer statistik från ett stort antal undersökningar. Det rör sig 
både om statistik som tidigare publicerats inom ramarna för andra 
undersökningar och om specialbearbetningar specifika för 
jämställdhetsstatistiken. Undersökningsdesignen avser inledningsvis 
att bedöma vilka frågor som bör belysas med statistik inom ramarna 
för undersökningen respektive vilken statistik som kan användas för 
ändamålet. Grunden i dessa bedömningar är, mycket övergripande, 
det arbetssätt som först beskrevs i SCB-publikationen Engendering 
Statistics - A tool for Change och som sedan också vidareutvecklats 
av FNs ekonomiska kommission för Europa (UNECE) i Developing 
Gender Statistics - A practical Tool. Metoden innebär också att luckor 
i statistiken synliggörs. 

Eftersom Jämställdhetsstatistiken saknar egen datainsamling, men 
inhämtar statistik från ett stort antal undersökningar, myndigheter 
och organisationer avser följande avsnitt insamling av statistik 
snarare än data. För mer detaljerade beskrivningar av 
datainsamlingen hänvisas till respektive undersökning från vilka 
statistikvärden hämtats.   

Dokumentationen av jämställdhetsstatistiken, och då mer specifikt 
indikatorerna för uppföljning av jämställdhetspolitiken har utökats 
under de senaste åren och har kommit att innefatta mer omfattande 
uppgifter om indikatorernas framställning och kvalitet. En första 
version av Indikatorernas framställning och kvalitet – 
Jämställdhetsstatistik publicerades i temaingången om jämställdhet i 
juni 2021. Under 2023 kommer detta kompletteras ytterligare. I 
föreliggande StaF ges översiktliga beskrivningar. 

 

2.1 Målstorheter 

 

Målstorheterna som skattas är olika variabler som är relevanta i 
uppföljningar av jämställdhet. Det kan till exempel handla om 
könsfördelningen i riksdagen, om kvinnors och mäns inkomster, 
hälsa och eventuell utsatthet för våld.  

Vilka variabler som ingår i redovisningen beslutas och utvärderas 
löpande. Indikatorerna har ursprungligen utformats inom ramarna 
för två olika regeringsuppdrag där det första avsåg att möjliggöra en 
långsiktig och övergripande uppföljning av de tidigare fyra 

https://share.scb.se/ov9993/data/publikationer/statistik/_publikationer/le0202_1996a01_br_x93%C3%B6p9601.pdf
https://share.scb.se/ov9993/data/publikationer/statistik/_publikationer/le0202_1996a01_br_x93%C3%B6p9601.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/Developing_Gender_Statistics.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/Developing_Gender_Statistics.pdf
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jämställdhetspolitiska delmålen och det andra att utvidga 
indikatorerna i enlighet med de nya delmålen som började gälla år 
2017. I urvalet av vilken statistik som ska ingå har en utgångspunkt 
varit propositioner eller skrivelser som närmare beskriver målen med 
politiken. För indikatorerna inom delmål 1 (Jämn fördelning av makt 
och inflytande), 2 (Ekonomisk jämställdhet), 4 (Jämn fördelning av 
det obetalda hem- och omsorgsarbetet) och 6 (Mäns våld mot kvinnor 
ska upphöra) som togs fram 2010 var ”Makt att forma samhället och 
sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken”  (Prop. 2005/06:155) 
en viktig utgångspunkt. Indikatorerna inom delmål 3 (Jämställd 
utbildning) och 5 (Jämställd hälsa) som togs fram 2018 utgår i stället 
från beskrivningarna i ”Makt mål och myndighet – feministisk politik 
för en jämställd framtid” (Skr 2016/17:10). 

Efter det att indikatorerna först togs fram har vissa förändringar 
gjorts av innehållet i redovisningen. Sådana förändringar kan bero på 
förändringar i undersökningar från vilka statistiken hämtas eller på 
att indikatorerna kompletteras till följd av att ny statistik finns att 
tillgå eller att ett behov av ytterligare statistik noterats.  

Medan indikatorerna är utformade för att långsiktigt följa 
jämställdhetspolitiken kan fickboken På tal om kvinnor och män 
innehålla statistik från undersökningar som genomförts vid enstaka 
tillfällen. Innehållet i denna beslutas inför varje redovisningstillfälle 
även om många tabeller och diagram blivit återkommande. 

För resonemang kring statistikens tillförlitlighet; se 
kvalitetsdeklarationen under Jämställdhetsstatistik (scb.se)  

 

2.2 Ramförfarande 

 

Jämställdhetsstatistiken är i huvudsak individbaserad. Det innebär 
att målobjektet (objekttypen) entydigt kan relateras till en fysisk 
person. Även observationsobjekt och observationsvariabler har 
betydelse för den redovisade statistiken. Vissa hushållstyper 
(ensamboende och ensamstående med barn) kan knytas till en 
individ. Både mål- och intressepopulation varierar något med 
frågeställningarna som ska belysas (se Jämställdhetsstatistikens 
kvalitetsdeklaration) och i praktiken är ramen i undersökningarna 
från vilka statistikvärden hämtas styrande. 

2.3 Förfaranden för urval och uteslutning 

Statistiken är delvis totalräknad och delvis baserad på urval. När det 
gäller mer detaljerade beskrivningar av datainsamlingen till 
undersökningar från vilka statistiken hämtats; se respektive källa.  

https://www.regeringen.se/49bbc4/contentassets/9efac353f0be439082215ae760326b39/makt-att-forma-samhallet-och-sitt-eget-liv---nya-mal-i-jamstalldhetspolitiken-prop.-200506155
https://www.regeringen.se/49bbc4/contentassets/9efac353f0be439082215ae760326b39/makt-att-forma-samhallet-och-sitt-eget-liv---nya-mal-i-jamstalldhetspolitiken-prop.-200506155
https://www.regeringen.se/4ace09/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/jamstalldhet/makt-mal-och-myndighet---feministisk-politik-for-ett-jamstallt-samhalle-skr.-2016_17-10.pdf
https://scb.se/le0201
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2.4 Insamlingsförfarande 

2.4.1 Datainsamling 

 

Den absoluta merparten av indikatorerna härrör från undersökningar 
eller register där en statistikansvarig myndighet antingen är ansvarig 
eller producent. Att myndigheterna är statistikansvariga betyder 
dock inte att statistiken per definition ingår i den officiella. Ett tiotal 
indikatorer innehåller statistik som inte kommer från 
statistikansvariga myndigheter. Det rör sig om viss statistik för 
uppföljning av delmålen om en jämställd fördelning av makt och 
inflytande respektive jämställd hälsa. Se bilaga 1 för information om 
vilka källor det rör sig om. 

Knappt två tredjedelar av databastabellerna uppdateras av 
statistikproducenterna själva utan vidare bearbetning av 
Jämställdhetsstatistiken vilket i dagsläget enbart möjligt inom SCB. 
Övriga databastabeller, liksom tabellerna i fickboken, uppdateras 
genom att Jämställdhetsstatistiken beställer statistikvärden eller 
inhämtar redan publicerade uppgifter för eventuell 
vidarebearbetning.  

Till Fickboken hämtas en stor del av statistiken från SCB (Allmänna 
val, Arbetskraftsundersökningarna, Barnomsorg, 
Befolkningsstatistik, Hushållens ekonomi, Inkomst- och 
taxeringsregistret, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, Registret 
över totalbefolkningen och Flergenerationsregistret, Valstatistik, TID, 
Undersökning om förtroendevalda i kommuner och regioner, 
Undersökningarna av barns levnadsförhållanden, Undersökningarna 
av levnadsförhållanden, Utbildningsregistret respektive 
Yrkesregistret). I ett par fall är källan SCB och ytterligare en 
myndighet; Bolagsverket respektive Medlingsinstitutet. För ett stort 
antal tabeller hämtas statistikvärden i stället från externa 
myndigheter eller organisationer. I 2022 års bok fanns statistikvärden 
som hämtats från olika undersökningar eller register hos 
Arbetsmiljöverket, Brottsförebyggande rådet, Försäkringskassan, 
Socialstyrelsen, Skolverket och Universitetskanslersämbetet. 
Uppgifter till statistiken har även hämtats från fackliga 
organisationer (LO, TCO och SACO), Finansdepartementet, 
Förvaltningsavdelningen i Regeringskansliet, Kommittéberättelser 
för respektive år och från Sveriges riksdag.  
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2.4.2 Mätning 

 

Se respektive undersökning från vilka statistikvärden hämtats. 

2.4.3 Bortfallsuppföljning 

 

Se respektive undersökning från vilka statistikvärden hämtats. 

2.5 Bearbetningar 

 

All statistik beställs i publiceringsbart skick. I de fall statistiken 
hämtas från redan publicerad statistik utgör denna inte sällan en 
delmängd av en större helhet (till exempel ett urval av indelningar i 
en större tabell) och rymmer ibland också ytterligare manuella 
beräkningar av till exempel andelar och könsfördelning.  

De statistikvärden som Jämställdhetsstatistiken inhämtat från externa 
källor laddas manuellt i Statistikdatabasen. Vissa bearbetningar av 
formatet är då nödvändiga. 

Statistiken i Statistikdatabasen utgör grund för en manuell 
uppdatering av fasta tabeller och diagram i temaingången 
Jämställdhet på SCB:s webbplats. Layout för tabeller och diagram i 
fickboken På tal om kvinnor och män görs också manuellt.  

2.6 Granskning 

 

Granskningsrutiner finns för samtliga moment av bearbetning. 

2.6.1 Granskning under direktinsamlingen 

 

Jämställdhetsstatistiken har inte någon direktinsamling. 

2.6.2 Granskning av mikrodata och insamlade statistikvärden 

 

Jämställdhetsstatistiken behandlar inte mikrodata.  

Insamlade statistikvärden kontrolleras för rimlighet och 
samstämmighet. 
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2.6.3 Granskning av makrodata 

 

Rutiner för outputgranskning finns inom Jämställdhetsstatistiken. 
Dessa är framför allt aktuella i produktionen av fasta tabeller och 
diagram i temaingången och i framställningen av fickboken På tal om 
kvinnor och män, men också i de fall bearbetningar görs för att ladda 
statistikvärden i Statistikdatabasen.  

2.6.4 Granskning av redovisning 

 

Granskning sker inför redovisning i temaingången och av fickboken 
På tal om kvinnor och män.  

2.7 Skattningsförfarande 

 

Jämställdhetsstatistiken styr inte över skattningsförfarandet i de 
undersökningar från vilka statistikvärden hämtats.  

Förändringar i statistiken som får konsekvenser för jämförbarheten 
över tid markeras eller återges i noter i de fall det rör sig om 
tidsserier. När så är relevant och möjligt inhämtar 
Jämställdhetsstatistiken i regel omräknade uppgifter bakåt för 
jämförbarhet över tid. Så är till exempel fallet för viss statistik om 
förvärvsarbete i fickboken På tal om kvinnor och män. 
Jämställdhetsstatistiken har inte publicerat dubbla uppsättningar 
punktskattningar vid metodbyten, till exempel för statistikvärden 
som härrör ur den Nationella Trygghetsundersökningen (NTU), utan 
hänvisar i sådana fall till de analyser som gjorts inom respektive 
källa. Statistiken från NTU utgör också exempel på indikatorer för 
vilka jämställdhetsstatistiken inte publicerat omräknade uppgifter 
bakåt. Detta beror bland annat på den översyn som nu genomförs av 
indikatorerna för uppföljning av delmål 6 till följd av förändringar i 
datakällor. 

2.7.1 Principer och antaganden 

 

För detaljerade beskrivningar; se respektive undersökning från vilken 
statistiken hämtats. 

  



Statistikansvarig myndighet 

Statistiska centralbyrån  
Statistikens framställning version 2  9 (36) 
2023-03-21   
   

 

 
   

 

 

2.7.2 Skattningsförfarande för målstorheter 

 

De tabeller och diagram som publiceras inom Jämställdhetsstatistiken 
ger i de flesta fall uppgift om antal och/eller andelar (%).  
 
Bland indikatorerna återfinns ett mått, segregeringsindex, som 
beräknas enligt följande ekvation:  

 
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 2012). De vars yrke är okänt har 
exkluderats ur beräkningen.  

Ett annat mått som ingår bland indikatorerna avser Antal återstående 
år med och utan nedsatt aktivitetsförmåga. Det tas fram genom att 
kombinera mått på dödlighet och överlevnad i olika åldrar med mått 
på nedsatt aktivitetsförmåga. För detta används de frågor i 
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) som mäter 
nedsatt aktivitetsförmåga (Global Activity Limitation Instrument, 
GALI) kombinerat med beräkning av återstående medellivslängd. I 
livslängdstabellen finns uppgifter om sannolikheten att överleva från 
en ålder till nästa och levnadstid inom varje åldersintervall. Uppgifter 
om förekomst av nedsatt aktivitetsförmåga för kvinnor och män i 
olika åldrar kan vägas in i livslängdstabellen för att beräkna den del 
av tiden inom varje åldersintervall som utgörs av nedsatt 
aktivitetsförmåga. En summering över alla åldrar, som görs i 
livslängdstabellen, ger antalet år som i medeltal återstår med och 
utan nedsatt aktivitetsförmåga. Metoden, som numera är vanlig i den 
här typen av beräkningar och som även används av Eurostat, 
föreslogs först av Sullivan (Se Sullivan. 1984. ’A single index of 
mortality and morbidity’. HSMHA Health Reports 1984; 86: 347–354.). 
Redovisningen omfattar tre uppgifter som kombinerar överlevnad 
över alla åldrar med mått på ohälsa; antalet återstående år i medeltal 
utan nedsatt aktivitetsförmåga, antalet år med nedsatt 
aktivitetsförmåga samt antalet år med hög grad av nedsatt 
aktivitetsförmåga.  
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2.7.3 Skattningsförfarande för tillförlitlighet 

 

I temaingången om jämställdhet redovisas i regel osäkerhetstal eller 
konfidensintervall när statistiken hämtats från urvalsundersökningar. 
För statistiken i fickboken redovisas dessa i stället i separata 
Excelfiler. Jämställdhetsstatistiken har en restriktiv hållning vad 
gäller redovisning av statistik från urvalsundersökningar där vi 
saknar kännedom om storleken på osäkerheten i skattningarna. 
Endast i undantagsfall redovisas sådan statistik. Osäkerhetsmåtten är 
delvis framtagna på olika sätt i olika undersökningar. Särskilda 
diskrepansskattningar tas inte fram eftersom syftet med 
Jämställdhetsstatistiken i huvudsak är att beskriva övergripande 
mönster. Punktskattningar med tillhörande osäkerhetsmått bedöms 
därför vara tillräckligt. 

2.7.4 Röjandekontroll 

All statistik beställs i publiceringsbart skick, alternativt hämtas från 
redan publicerade uppgifter. Rutin för röjandekontroll finns i de fall 
totalräknade uppgifter som inhämtats avser ett litet antal personer, 
även om uppgifterna i fråga tidigare tillgängliggjorts på annan plats. 

3 Genomförande 

3.1 Kvantitativ information 

 

Indikatorerna är 175 till antalet varav 2 ingår i uppföljningen av mer 
än ett delmål. Den 21 mars 2023 uppdateras 34 av dessa (se bilaga). 
Fickboken innehåller något färre tabeller; knappt 130. 

3.2 Avvikelser från undersökningsdesignen 

Inga påtagliga avvikelser har gjorts. 
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Bilaga – Tabeller i temaområde Jämställdhet 

Nr Tabell Källa Första 
referensår 

Senaste 
referensår 

Senast 
uppdaterad 

1.1 Valdeltagande i allmänna val 
efter ålder  

Valdeltagarundersökningen, SCB 2010 2018 2020-06-10 

1.2 Nominerade och valda till 
allmänna val efter 
födelseregion  

Nominerade och valda, SCB 2010 2022 2023-03-21 

1.3 Riksdagens sammansättning 
efter val 1921- 

Sveriges riksdag 1921 2022 2022-12-15 

1.4 Ledamöter i riksdagens utskott Sveriges riksdag 1973 2022 2022-12-15 

1.5 Ordförande i riksdagens 
utskott  

Sveriges riksdag 2012 2022 2022-12-15 

1.6 Regering och regeringskansli 
efter position  

Förvaltningsavdelningen, 
Regeringskansliet 

1973 2022 2022-12-15 

1.7 Förtroendeuppdrag i 
kommuner efter organ  

Undersökning om 
förtroendevalda i kommuner och 
regioner, SCB 

2014 2019 2020-06-10 
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1.8 Kommun- och regionstyrelsers 
ordförande  

Undersökning om 
förtroendevalda i kommuner och 
regioner, SCB 

2007 2019 2020-12-15 

1.9 Förtroendeuppdrag i regioner 
efter organ  

Undersökning om 
förtroendevalda i kommuner och 
regioner, SCB 

2014 2019 2020-06-10 

1.10 Förtroendeuppdrag i 
kommunala facknämnder  

Undersökning om 
förtroendevalda i kommuner och 
regioner, SCB 

2007 2019 2020-12-15 

1.11 Förtroendeuppdrag i regionala 
facknämnder  

Undersökning om 
förtroendevalda i kommuner och 
regioner, SCB 

2007 2019 2020-12-15 

1.12 Förtroendeuppdrag i 
kommuner efter position  

Undersökning om 
förtroendevalda i kommuner och 
regioner, SCB 

2014 2019 2020-06-10 

1.13 Förtroendeuppdrag i regioner 
efter position  

Undersökning om 
förtroendevalda i kommuner och 
regioner, SCB 

2014 2019 2020-06-10 

1.14 Svenska EU-parlamentariker Undersökning om nominerade 
och valda i Europaparlamentsval, 
SCB 

1995 2019 2020-06-10 
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1.15 Styrelser och ledning i 
börsföretag  

Bolagsverket och SCB 2017 2020 2022-06-09 

1.16 Styrelser och ledning i statligt 
hel- och delägda företag  

Finansdepartementet, 
verksamhetsberättelse för företag 
med statligt ägande  

2021 2022 2022-12-15 

1.18  Chefer i privat sektor efter typ 
av chef  

Lönestrukturstatistik, 
Medlingsinstitutet 

2017 2021 2022-12-15 

1.19 Förtroendevalda i fackliga 
organisationer  

Respektive organisation  1973 2022 2022-06-09 

1.20 Personer 16-84 år aktiva i ett 
politiskt parti efter ålder  

Undersökningar om 
levnadsförhållanden, SCB 

1980 2020 2021-06-15 

1.21 Personer 16-64 år aktiva i en 
facklig organisation efter ålder  

Undersökningar om 
levnadsförhållanden, SCB 

1980 2020 2021-06-15 

1.22 Chefer i offentlig sektor efter 
typ av chef  

Lönestrukturstatistik, 
Medlingsinstitutet 

2017 2021 2022-12-15 

1.23 Ledamöter i statliga 
myndigheters styrelser och 
insynsråd 1991- 

Budgetpropositionen, Bilaga UO 
13 

1991 2021 2022-12-15 

1.24 Myndighetschefer   Budgetpropositionen, Bilaga till 
UO 2 

2018 2022 2022-12-15 
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1.25 Professorer vid universitet och 
högskolor  

Personal vid universitet och 
högskolor, 
Universitetskanslersämbetet 

2001 2021 2022-12-15 

1.26 Styrelsemedlemmar efter 
inrikes/utrikes född och 
funktion i aktiebolag  

Registerbaserad 
arbetsmarknadsstatistik 

2018 2020 2022-12-15 

1.27 Styrelsemedlemmar i 
aktiebolag efter antal styrelser 
de sitter i 

Registerbaserad 
arbetsmarknadsstatistik 

2018 2020 2022-12-15 

2.1 Från löne- och näringsinkomst 
till nettoinkomst för personer i 
åldern 20-64 år 

Inkomst och taxeringsregistret, 
SCB 

2011 2020 2022-06-09 

2.2 Från löne- och näringsinkomst 
till nettoinkomst för personer i 
åldern 65 år och äldre 

Inkomst och taxeringsregistret, 
SCB 

2011 2020 2022-06-09 

2.3 Disponibel inkomst per 
konsumtionsenhet för hushåll 
20-64 år efter hushållstyp 

Inkomst och taxeringsregistret, 
SCB 

2011 2020 2022-06-09 

2.4 Disponibel inkomst efter 
hushållstyp och antal barn 

Inkomst och taxeringsregistret, 
SCB 

2011 2020 2022-06-09 
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2.5 Hushåll med ekonomiskt 
bistånd efter hushållstyp med 
sökande i åldern 18-64 år 

Registret över ekonomiskt 
bistånd, Socialstyrelsen 

2017 2021 2022-12-15 

2.6 Försörjningshinder för 
personer 18 år och äldre efter 
inrikes/utrikes född  

Registret över ekonomiskt 
bistånd, Socialstyrelsen 

2010 2021 2022-12-15 

2.7 
(4.2) 

Ersatta dagar med 
föräldrapenning och för vård 
av barn 1974- 

Försäkringskassan 1974 2022 2023-03-21 

2.8 Frånvarande hela veckan p.g.a. 
föräldraledighet efter 
frånvarotid och 
utbildningsnivå  

Arbetskraftsundersökningarna, 
SCB 

2010 2022 2023-03-21 

2.9 Kvinnors lön som andel (%) av 
mäns lön efter sektor före och 
efter standardvägning 1994- 

Lönestrukturstatistik, 
Medlingsinstitutet 

1992 2021 2022-12-15 

2.10 Lönespridning efter sektor och 
totalt  

Lönestrukturstatistik, 
Medlingsinstitutet 

2016 2021 2022-12-15 

2.11 Befolkningen 20-64 år i och 
utanför arbetskraften 

Arbetskraftsundersökningarna, 
SCB 

2010 2022 2023-03-21 
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2.11b Anställda 20-64 år efter 
näringsgren och sektor. 

Arbetskraftsundersökningarna, 
SCB 

2021 2022 2023-03-21 

2.12  Relativa arbetskraftstal efter 
ålder 1970- 

Arbetskraftsundersökningarna, 
SCB 

1970 2022 2023-03-21 

2.13  Befolkningen och relativa 
arbetskraftstal efter ålder och 
födelseregion  

Arbetskraftsundersökningarna, 
SCB 

2018 2022 2023-03-21 

2.14 Sysselsättningsgrad för 
personer i åldern 20-74 år efter 
ålder  

Arbetskraftsundersökningarna, 
SCB 

2018 2022 2023-03-21 

2.15 Anställda 20-64 år efter sektor 
och anknytningsgrad till 
arbetsmarknaden  

Arbetskraftsundersökningarna, 
SCB 

2018 2022 2023-03-21 

2.16  De 30 största yrkena  Yrkesregistret, SCB 2017 2020 2022-06-09 

2.17 Grad av könsdominans på 
arbetsmarknaden  

Yrkesregistret, SCB 2017 2020 2022-06-09 

2.18 Segregeringsindex efter ålder  Yrkesregistret, SCB 2017 2020 2022-06-09 

2.19 Sysselsatta 20-64 år efter ålder 
och överenskommen arbetstid  

Arbetskraftsundersökningarna, 
SCB 

2018 2022 2023-03-21 
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2.19b Andel personer 20-64 år efter 
arbetskraftstillhörighet och 
överenskommen arbetstid 

Arbetskraftsundersökningarna, 
SCB 

2019 2022 2023-03-21 

2.20 Sysselsatta 20-74 år efter ålder 
och genomsnittlig 
överenskommen arbetstid  

Arbetskraftsundersökningarna, 
SCB 

2018 2022 2023-03-21 

2.21 Sysselsatta 20-64 år efter ålder 
och anknytningsgrad till 
arbetsmarknaden  

Arbetskraftsundersökningarna, 
SCB 

2018 2022 2023-03-21 

2.22 Tidsbegränsat anställda i 
åldern 20-64 år efter typ av 
anställning  

Arbetskraftsundersökningarna, 
SCB 

2018 2022 2023-03-21 

2.23 Sysselsatta föräldrar 20-64 år 
med hemmavarande barn 16 år 
och yngre efter yngsta barnets 
ålder och anknytning till 
arbetsmarknaden  

Arbetskraftsundersökningarna, 
SCB 

2018 2022 2023-03-21 

2.24 Sysselsatta föräldrar i åldern 
20-64 år med hemmavarande 
barn 16 år och yngre efter 
yngsta barnets ålder och 
arbetstidens längd 

Arbetskraftsundersökningarna, 
SCB 

2018 2022 2023-03-21 
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2.24b Sysselsatta 20-64. Faktisk och 
överenskommen arbetstid i 
genomsnitt per vecka efter 
hushållstyp 

Arbetskraftsundersökningarna, 
SCB 

2018 2022 2023-03-21 

2.25 Sysselsatta 20-64 år efter ålder 
och vanligen arbetat tid som 
heltid och deltid 

Arbetskraftsundersökningarna, 
SCB 

2018 2022 2023-03-21 

2.26 Orsak till deltidsarbete för 
personer i åldern 20-64 år  

Arbetskraftsundersökningarna, 
SCB 

2018 2022 2023-03-21 

2.27  Arbetslösa 20-64 år efter 
utbildningsnivå och tid i 
arbetslöshet 

Arbetskraftsundersökningarna, 
SCB 

2018 2022 2023-03-21 

2.28 Undersysselsatta 
deltidsanställda 20-64 år efter 
utbildningsnivå och tid som 
undersysselsatt  

Arbetskraftsundersökningarna, 
SCB 

2018 2022 2023-03-21 

2.29 Undersysselsatta 
deltidsanställda 20-64 år efter 
ålder  

Arbetskraftsundersökningarna, 
SCB 

2018 2022 2023-03-21 
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2.30 Personer 20-64 år som inte 
tillhör arbetskraften efter 
huvudsaklig verksamhet  

Arbetskraftsundersökningarna, 
SCB 

2018 2022 2023-03-21 

2.31 Pågående sjukpenningfall i 
december åren 1974- 

Försäkringskassan 1974 2022 2023-03-21 

2.32 Personer med sjuk- och 
aktivitetsersättning efter ålder 
december  

Försäkringskassan 2003 2022 2023-03-21 

2.33 Frånvarande p.g.a. sjukdom 
hela eller del av referensveckan 
efter ålder  

Arbetskraftsundersökningarna, 
SCB 

2018 2022 2023-03-21 

2.34  Företagare 20 år och äldre efter 
näringsgren och ålder  

Registerbaserad 
arbetsmarknadsstatistik, SCB 

2009 2020 2021-12-14 

2.35 Nystartade företag efter 
näringsgren och ledningens 
sammansättning  

Tillväxtanalys 2016 2021 2022-12-15 

2.36 Nystartade företag efter 
näringsgren och svensk eller 
utländsk bakgrund 

Tillväxtanalys 2016 2021 2022-12-15 
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2.37  Företagare 20 år och äldre efter 
antal sysselsatta i företaget 
samt företagets juridiska form 

Registerbaserad 
arbetsmarknadsstatistik, SCB 

2017 2020 2021-12-14 

3.1 Befolkningen efter ålder, 
födelseregion och 
utbildningsnivå  

Utbildningsregistret, SCB 2010 2021 2022-12-15 

3.2 Meritvärde för elever som 
avslutat årskurs 9 efter svensk 
och utländsk bakgrund samt 
föräldrarnas utbildningsnivå  

Skolverket och SCB 2014/15 2021/22 2022-12-15 

3.3 15-åriga elever efter 
inrikes/utrikes född och 
andelen efter kunskapsnivåer i 
läsförståelse/matematik/natur
vetenskap 

Programme for International 
Student Assessment (PISA), 
Skolverket 

2015 2018 2022-12-15 

3.4 Elever som är behöriga till 
gymnasieskolan efter svensk 
och utländsk bakgrund  

Skolverket 2012/2013 2021/22 2022-12-15 

3.5 Elever på gymnasieskolan efter 
program och svensk och 
utländsk bakgrund 

Skolverket 2015/16 2021/22 2022-06-09 
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3.6 Elever på program med ojämn 
könsfördelning på 
gymnasieskolan och svensk 
och utländsk bakgrund  

Skolverket 2015/16 2021/22 2022-06-09 

3.7 Avgångna elever från 
gymnasieskolan efter 
könsfördelningen i 
gymnasieprogrammen  

Skolverket 2014/15 2020/21 2022-06-09 

3.8 Elever på gymnasiet efter 
programtyp och efter 
föräldrarnas utbildningsnivå 
samt svensk och utländsk 
bakgrund 

Skolverket och SCB 2018/19 2021/22 2022-10-07 

3.9 Betygspoäng för elever på 
gymnasieskolan med slutbetyg 
efter svensk och utländsk 
bakgrund samt föräldrarnas 
utbildningsnivå  

Skolverket och SCB 2017/18 2020/21 2022-06-09 

3.10 Elever som började 
gymnasieskolan och som inte 
har slutfört studierna inom fyra 

Skolverket 2014 2017 2021-06-15 
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år efter svensk och utländsk 
bakgrund 

3.11 Avgångna från 
gymnasieskolan efter program 
eller anknytning till program  

Skolverket 2017/2018 2020/21 2022-06-09 

3.12 Elever med grundläggande 
behörighet till studier på 
högskolenivå efter svensk och 
utländsk bakgrund  

Skolverket 2017/18 2020/21 2022-06-09 

3.13 Elever i gymnasieskolans år 3 
läsåret som övergår till 
Komvux hösten efter 
examensbevis och studiebevis 

Skolverket 2017 2020 2022-10-07 

3.14 Kursdeltagare på Komvux efter 
utbildningsnivå och 
studieresultat  

Skolverket 2007 2021 2022-12-15 

3.15 Studenter i högskoleutbildning 
på grundnivå och avancerad 
nivå efter område 

Universitetskanslersämbetet 2010/11 2021/22 2022-12-15 
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3.16 Examina på grundnivå och 
avancerad nivå i högskolan 
efter inriktning 

Universitetskanslersämbetet 2010/2010 2021/22 2022-12-15 

3.17 Examina på forskarnivå efter 
forskningsämnesområde  

Universitetskanslersämbetet 2010 2021 2022-12-15 

3.18 Doktorander kalenderåret efter 
försörjningstyp 

Universitetskanslersämbetet 2011 2021 2022-12-15 

3.19 Undervisande och forskande 
personal efter 
anställningskategori  

Universitetskanslersämbetet 2001 2021 2022-12-15 

3.20 Kursdeltagare på 
svenskundervisning för 
invandrare efter 
studievägskurs och resultat  

Skolverket 2009 2021 2022-12-15 

3.21 Studerande på folkhögskolor 
efter kursinriktning och 
kurstyp höstterminen  

Folkhögskoleregistret, SCB 2018 2021 2022-06-09 

3.22 Antagna till yrkeshögskolan 
efter utbildningsområde och 
inrikes/utrikes födda och kön 

Myndigheten för yrkeshögskolan 
och SCB 

2010 2021 2022-12-15 
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3.23 Examinerade från 
yrkeshögskolan efter 
utbildningsområde 

Myndigheten för yrkeshögskolan 2010 2021 2022-12-15 

3.24 Personal i förskolan efter 
utbildning  

Skolverket 2018 2021 2022-06-09 

3.25 Personal i grundskolan efter 
utbildning  

Skolverket 2018 2021 2022-06-09 

3.26 Personal i gymnasieskolan efter 
utbildning  

Skolverket 2018 2021 2022-06-09 

3.27 Lärare i skolan efter skolform 
och årskurs och andel efter om 
man lyckas ge flickor och 
pojkar lika goda möjligheter 

Attityder till skolan, Skolverket 2018 2018 2021-06-15 

3.28 Lärare i skolan efter skolform 
och årskurs och andel efter om 
lärarna anser att skolan lyckats 
att verka för jämställdhet 
mellan könen 

Attityder till skolan, Skolverket 2018 2018 2021-06-15 

3.29 Lärare i skolan efter skolform 
och årskurs och andel efter vad 

Attityder till skolan, Skolverket 2018 2018 2021-06-15 
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lärarna anser om tillgången till 
olika personalkategorier 

3.31 Ungdomar som avslutat 
gymnasieskolan efter svensk 
och utländsk bakgrund och 
andel efter etablering på 
arbetsmarknaden ett år efter 
avslutade studier 

Skolverket och SCB 2012 2020 2022-12-15 

3.32 Ungdomar som avslutat 
gymnasieskolan efter 
studieresultat och programtyp 
och andel efter etablering på 
arbetsmarknaden ett år efter 
avslutade studier  

Skolverket och SCB 2016 2020 2022-12-15 

3.33 Examinerade från 
universitet/högskola efter 
inriktning på studier och andel 
efter etablering på 
arbetsmarknaden ett år efter 
avslutade studier 

Universitetskanslersämbetet och 
SCB  

2017 2020 2022-06-09 
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3.34 Examinerade från 
forskarutbildning efter 
examina och 
forskningsämnesområde och 
andel efter etablering på 
arbetsmarknaden ett år efter 
avslutade studier 

Universitetskanslersämbetet och 
SCB  

2017 2020 2022-06-09 

3.35 Vuxna i åldern 25-64 år efter 
högsta avslutade utbildning 
respektive inrikes/utrikes född 
och andelen deltagare i icke-
formell utbildning under en 
tolvmånadersperiod 

Adult Education Survey, SCB  2016 2016 2019-12-17 

3.36 Kursdeltagare i icke-formell 
utbildning och fördelning över 
inriktning på kurserna 

Adult Education Survey, SCB  2016 2016 2019-12-17 

3.37 Kursdeltagare i icke-formell 
utbildning och andel efter 
anledningar att delta i kurser 

Adult Education Survey, SCB  2016 2016 2019-12-17 

3.38 Vuxna i åldern 25-64 år efter 
högsta avslutade utbildning 
respektive inrikes/utrikes född 
och andelen deltagare i olika 

Adult Education Survey, SCB  2016 2016 2019-12-17 
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typer av informellt lärande 
under en tolvmånadersperiod 

3.39 Barn 12-18 år, kulturella besök 
på fritiden  

Undersökningarna av barns 
levnadsförhållanden, SCB 

2014-2015 2018-2019 2020-12-15 

3.40 Barn 12-18 år, aktiviteter på 
fritiden 

Undersökningarna av barns 
levnadsförhållanden, SCB 

2016-2017 2018-2019 2020-12-15 

3.41 Barn 12-18 år, trivsel i skolan  Undersökningarna av barns 
levnadsförhållanden, SCB 

2016-2017 2018-2019 2020-12-15 

3.42 Barn 12-18 år som ofta är 
stressade på grund av läxor 
eller prov 

Undersökningarna av barns 
levnadsförhållanden, SCB 

2016-2017 2018-2019 2020-12-15 

3.45 Elever som uppger att de blivit 
mobbade i skolan under de 
senaste månaderna efter ålder 

Skolbarns hälsovanor, 
Folkhälsomyndigheten 

2001/02 2017/18 2022-12-15 

4.1  Förskola, pedagogisk omsorg 
och fritidshem 1972- i 
kommunal regi 

Skolverket 1972 2021 2022-06-09 

4.2 Ersatta dagar med 
föräldrapenning och för vård 
av barn 

Försäkringskassan 1974 2022 2023-03-21 



Statistikansvarig myndighet 

Statistiska centralbyrån  
Statistikens framställning version 2  28 (36) 
2023-03-21   
   

 

 
   

 

 

4.3 Genomsnittlig tidsanvändning 
för personer i åldern 20-64 år  

Tidsanvändningsundersökningen
, SCB 

1990/91 2010/11 2019-12-17 

4.4 Tid för obetalt arbete för 
personer 20-64 år efter livscykel  

Tidsanvändningsundersökningen
, SCB 

1990/91 2010/11 2019-12-17 

4.5 Tid för obetalt arbete för 
personer 20-64 år efter aktivitet 

Tidsanvändningsundersökningen
, SCB 

2010 2010 2019-12-17 

4.6 Tid för omsorg om egna barn 
för personer 20-64 år efter 
familjecykel  

Tidsanvändningsundersökningen
, SCB 

2010 2010 2019-12-17 

4.7 Tid för omsorg om andra för 
personer 20-64 år efter 
familjecykel 

Tidsanvändningsundersökningen
, SCB 

2010 2010 2019-12-17 

4.8 Sysselsatta 20-64 år efter ålder 
och hel- respektive deltid 

Arbetskraftsundersökningarna, 
SCB 

2018 2022 2023-03-21 

4.11 Personer med 
närståendepenning 

Försäkringskassan 1999 2022 2023-03-21 

4.12 Föräldrar som är mottagare av 
omvårdnadsbidrag och 
merkostnadsersättning för barn  

Försäkringskassan 2019 2022 2023-03-21 
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5.1 Självskattad hälsa för personer 
16 år och äldre efter ålder 

Undersökningarna av 
levnadsförhållanden, SCB 

2014-2015 2021 2022-12-15 

5.2 Självskattad hälsa för personer 
i åldern 25-64 år efter 
utbildningsnivå 

Undersökningarna av 
levnadsförhållanden, SCB 

2014-2015 2021 2022-12-15 

5.3 Självskattad hälsa för personer 
16 år och äldre efter nationell 
bakgrund 

Undersökningarna av 
levnadsförhållanden, SCB 

2014-2015 2021 2022-12-15 

5.4 Självskattad hälsa för personer 
16 år och äldre med 
funktionsnedsättning efter 
ålder 

Undersökningarna av 
levnadsförhållanden, SCB 

2016-2017 2018-2019 2020-06-10 

5.5 Nedsatt psykiskt välbefinnande 
efter ålder 

Nationella folkhälsoenkäten 2016 2018 2021-07-13 

5.6 Besvär av ängslan, oro eller 
ångest efter ålder 

Undersökningarna av 
levnadsförhållanden, SCB 

2014-2015 2021 2022-12-15 

5.7 Barn om hur de mår och 
känner sig efter ålder  

Undersökningarna om barns 
levnadsförhållanden, SCB 

2014-2015 2018-2019 2020-12-15 

5.8 Andel unga i åldern 16-29 år 
som uppger att de, i skolan, fått 
de kunskaper de behöver för 

UngKAB15, 
Folkhälsomyndigheten 

2015 2015 2019-12-17 
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att ta hand om sin egen 
sexuella hälsa 

5.9 Andel unga i åldern 16-29 år 
som upplever att de i skolan 
fått tillräckliga kunskaper om 
sex och samlevnad, uppdelat 
på olika frågor 

UngKAB15, 
Folkhälsomyndigheten 

2015 2015 2019-12-17 

5.10 Personer som röker och/eller 
snusar dagligen efter ålder  

Undersökningarna av 
levnadsförhållanden, SCB 

1988-1989 2021 2022-12-15 

5.11 Riskkonsumenter av alkohol 
efter ålder 

Nationella folkhälsoenkäten, 
Folkhälsomyndigheten 

2004 2022 2022-12-15 

5.12 Fysisk aktivitet per vecka efter 
ålder 

Nationella folkhälsoenkäten, 
Folkhälsomyndigheten 

2016 2022 2022-12-15 

5.13 Andel barn som tränar minst 
en gång per vecka efter ålder 

Undersökningarna om barns 
levnadsförhållanden, SCB 

2016-2017 2018-2019 2020-12-15 

5.14 Lokalt aktivitetsstöd, 
deltagartillfällen efter ålder 

Statligt lokalt aktivitetsstöd, 
Riksidrottsförbundet 

2014 2021 2022-12-15 

5.15 Body Mass Index (BMI) efter 
ålder 

Undersökningarna av 
levnadsförhållanden, SCB 

1980-1981 2021 2022-12-15 

5.16 Arbetskraftstillhörighet för 
personer med 

Situationen på arbetsmarknaden 
för personer med 

2018 2021 2022-06-09 
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funktionsnedsättning och 
övriga i befolkningen, 16-64 år  

funktionsnedsättning, 
Arbetsförmedlingen och SCB 

5.17 Ohälsotalet efter ålder  Försäkringskassan 2001 2022 2023-03-21 

5.18 Sjukpenningtalet efter ålder Försäkringskassan 2000 2022 2023-03-21 

5.19 Pågående sjukfall pga. 
anpassningsstörningar och 
reaktion på svår stress 

Försäkringskassan 2005M01 2022M12 2023-03-21 

5.20 Pågående sjukfall pga. 
depressiv episod 

Försäkringskassan 2005K1 2021K4 2022-06-09 

5.21 Mottagare av 
handikappersättning efter ålder  

Försäkringskassan 2003 2021 2022-12-15 

5.22 Barn med vårdbidrag  Försäkringskassan 2003 2021 2021-12-14 

5.22b  Barn vars föräldrar fått 
omvårdnadsbidrag och 
merkostnadsersättning för barn 

Försäkringskassan 2019 2022 2022-12-15 

5.23 Återstående medellivslängd 
vid 0, 30 respektive 65 års ålder 

Befolkningsstatistik, SCB 1960 2021 2022-12-15 
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5.24 Antal återstående år med och 
utan nedsatt aktivitetsförmåga 

Undersökningarna av 
levnadsförhållanden och 
Befolkningsstatistik, SCB 

2015-2016 2019-2020 2021-06-15 

5.25 Dödsorsaker efter ålder Dödsorsaksregistret, 
Socialstyrelsen 

2017 2021 2022-12-15 

5.26 Dödsorsaker för personer i 
åldern 35-84 år efter 
utbildningsnivå 

Dödsorsaksregistret, 
Socialstyrelsen 

2017 2021 2022-12-15 

5.28 Bristningar grad III och IV vid 
vaginal förlossning fördelat på 
paritet 

Medicinska födelseregistret, 
Socialstyrelsen 

1990 2020 2022-06-09 

5.29 Perinealbristningar av grad III 
och IV vid vaginal förlossning 
bland förstföderskor efter 
födelseregion 

Medicinska födelseregistret, 
Socialstyrelsen 

2013-2017 2016-2020 2022-06-09 

5.30 
(6.11) 

Kvinnor som tillfrågats om 
våldsutsatthet i samband med 
besök vid mödrahälsovård 

Graviditetsregistret/mödrahälsov
ård, Karolinska institutet 

2011 2021 2022-06-09 

5.31 Nationell patientenkät, positiva 
enkätsvar avseende 
patientkontakt 

Nationell patientenkät 2015 2022 2023-03-21 
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5.34 Vuxna personer med missbruk 
och beroende i individuellt 
behovsprövade öppna insatser 
respektive frivillig 
institutionsvård  

Socialstyrelsen 2014 2021 2022-12-15 

5.35 Personer som har hemtjänst i 
ordinärt boende efter ålder  

Socialstyrelsen 2014 2021 2022-12-15 

5.36 Personer som har särskilt 
boende efter ålder 

Socialstyrelsen 2014 2021 2022-12-15 

5.37 Personer som har beslut om 
trygghetslarm 

Socialstyrelsen 2014 2021 2022-12-15 

5.38 Personer med insats enligt LSS 
efter typ av 
funktionsnedsättning och ålder  

Registret över insatser enligt 
lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, 
Socialstyrelsen 

2018 2021 2022-06-09 

5.39 Personer med insats enligt LSS 
efter insatstyp 

Registret över insatser enligt 
lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, 
Socialstyrelsen 

2018 2021 2022-06-09 
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5.40 Barn och unga som någon gång 
under året fick vård efter typ 
av insats och ålder 

Register över socialtjänstens 
insatser för barn och unga. 
Socialstyrelsen 

2016 2021 2022-12-15 

6.1 Personer som känner oro för att 
utsättas för misshandel efter 
ålder 

Nationella 
trygghetsundersökningen, 
Brottsförebyggande rådet 

2017 2022 2022-12-15 

6.1b Personer som oroar sig mycket 
eller ganska ofta för att utsättas 
för våldtäkt/sexuella angrepp 
efter ålder 

Nationella 
trygghetsundersökningen, 
Brottsförebyggande rådet 

2017 2022 2022-12-15 

6.2 Personer som känner sig 
otrygga vid utevistelse sent på 
kvällen i det egna 
bostadsområdet efter ålder 

Nationella 
trygghetsundersökningen, 
Brottsförebyggande rådet 

2007 2022 2022-12-15 

6.3 Personer som mycket eller 
ganska ofta väljer annan väg 
eller färdsätt på grund av oro 
att utsättas för brott efter ålder 

Nationella 
trygghetsundersökningen, 
Brottsförebyggande rådet 

2007 2022 2022-12-15 

6.4 Personer utsatta för misshandel 
efter familjesituation och ålder  

Nationella 
trygghetsundersökningen, 
Brottsförebyggande rådet 

2018 2019 2020-12-15 
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6.5 Personer 16-79 år utsatta för 
misshandel efter plats  

Nationella 
trygghetsundersökningen, 
Brottsförebyggande rådet 

2014-2016 2014-2016 2019-12-17 

6.6 Personer 16-79 år utsatta för 
misshandel efter relation till 
förövaren  

Nationella 
trygghetsundersökningen, 
Brottsförebyggande rådet 

2015-2016 2015-2016 2019-12-17 

6.7 Personer utsatta för hot efter 
familjesituation och ålder  

Nationella 
trygghetsundersökningen, 
Brottsförebyggande rådet 

2018-2019 2018-2019 2020-12-15 

6.8 Personer 16-79 år utsatta för 
hot efter plats  

Nationella 
trygghetsundersökningen, 
Brottsförebyggande rådet 

2014-2016 2014-2016 2019-12-17 

6.9 Personer 16-79 år utsatta för 
hot efter relation till förövaren  

Nationella 
trygghetsundersökningen, 
Brottsförebyggande rådet 

2016-2016 2015-2016 2019-12-17 

6.10 Personer 16-79 år utsatta för 
sexualbrott efter ålder 

Nationella 
trygghetsundersökningen, 
Brottsförebyggande rådet 

2018 2019 2020-12-15 

6.12 Anmäld misshandel  Anmälda brott, 
Brottsförebyggande rådet 

2020 2021 2022-06-09 
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6.13 Grov kvinnofridskränkning Anmälda brott, 
Brottsförebyggande rådet 

1998 2021 2022-06-09 

6.14 Anmäld våldtäkt efter relation Anmälda brott, 
Brottsförebyggande rådet 

2019 2020 2021-06-15 

6.14b Anmälda köp av sexuell tjänst 
respektive sexuell handling av 
barn  

Anmälda brott, 
Brottsförebyggande rådet 

1975 2021 2022-06-09 

6.15 Lagförda efter huvudbrott  Personer lagförda för brott, 
Brottsförebyggande rådet 

2017 2020 2021-12-14 

 


