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Mål: 5 Jämställdhet
Delmål: 5.1 Utrota diskriminering av kvinnor och flickor
Indikator:
5.1.1 Huruvida ett rättsligt ramverk finns på plats för att främja, skydda
och övervaka jämställdhet och icke-diskriminering på grund av kön

Metadatadokumentation saknas.
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Mål: 5 Jämställdhet
Delmål: 5.2 Avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det
offentliga och privata rummet, inklusive människohandel, sexuellt
utnyttjande och andra typer av exploatering.
Indikator:
5.2.3(N) Andel av befolkningen som utsatts för hot, misshandel,
sexualbrott och trakasserier

Ansvarig organisation och kontaktuppgifter
Ansvarig(a) organisation(er):
Brottsförebyggande rådet

Kontaktuppgifter:
Kontaktinformation

Anna Gavell Frenzel

E-post

anna.gavell.frenzel@bra.se

Telefon

+46 (0)8 527 58 431

Indikatorns sammanhang
Ändamål:
NTU inkluderar flera indikatorer som beskriver indikatorerna.
Indikatorerna tas fram för att studera hur utvecklingen av den
självrapporterade utsattheten för misshandel, hot, trakasserier och
sexualbrott ser ut över tid, dels för befolkningen i sin helhet (16–84 år)
och dels för olika grupper i samhället. Indikator 5.2.3(N) är nationell.

Datakällor:
Ett slumpmässigt stratifierat urval dras ur Sveriges register över
totalbefolkningen per stratum. Sedan skickas post- och webbenkäter ut
till de som blir utvalda.

Tillgänglighet:
Indikatorerna ingår i den statistik som årligen publiceras som resultat från
Nationella trygghetsundersökningen. Indikatorerna för utsatthet för
misshandel, hot respektive sexualbrott ingår i Jämställdhetsmyndighetens
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uppföljning av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa
mäns våld mot kvinnor

Indikatorns innehåll
Population och objekt:
Undersökningen skickas ut till 200 000 individer som dras slumpmässigt
från Sveriges register över totalbefolkningen 16–84 år.

Variabler:
Alla variabler redovisas både för hela befolkningen (16–84 år) och
särredovisas på kön. Skattad andel av befolkningen (16–84 år) redovisas,
samt antal utsatta personer. Utöver de variabler som följer nedan
särredovisas resultaten i den mån det är möjligt på polisregionsnivå,
polisområdesnivå, lokalpolisområdesnivå, på länsnivå samt vartannat år
på kommunnivå.
Antal utsatta personer
- Skattat antal utsatta i befolkningen (16–84 år)
Kön
- Man, kvinna
Ålder
- Fyra: 16–24, 25–44, 45–64, 65–84 år
- Åtta kategorier: 16–19, 20–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65–74,
75–84 år
Svensk/utländsk bakgrund
- Svenskfödda med minst en svenskfödd förälder, Svenskfödda med båda
föräldrarna utrikesfödda, Utrikesfödda
Utbildning (högsta)
- Förgymnasial, Gymnasial, Eftergymnasial
Familjetyp
- Sammanboende utan barn, Sammanboende med barn, Ensamstående
utan barn, Ensamstående med barn
Bostadstyp
- Småhus, flerfamiljshus
Boendeort
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- Storstadsregion, Större stad, Mindre stad/landsbygd

Referenstid:

När det gäller utsatthet för brott är referensperioden föregående
kalenderår (i NTU 2020 redovisas alltså utsattheten för 2019).

Indikatorns framställning
Datainsamling:
Registret över totalbefolkningen har använts. Mätmetod som används är
post- och webbenkät. De personer som ingår i urvalet får ett
informationsbrev med en inbjudan till undersökningen sänt till sin
folkbokföringsadress. I brevet ges en beskrivning av undersökningen och
inloggningsuppgifter till en webbenkät på SCB:s webbplats. Det framgår
att deras deltagande i undersökningen är viktigt men frivilligt. I brevet
finns också information om sekretesskyddet av lämnade uppgifter och
inhämtandet av uppgifter från register. Brevet innehåller även en
hänvisning till SCB:s webbplats för ytterligare information om
undersökningen. Där finns också brevet på engelska, arabiska och
persiska. Ett andra utskick görs ungefär två veckor efter det första, då
både inloggningsuppgifter och en postenkät skickas till de som ännu inte
besvarat webbenkäten. Därefter följer en påminnelse med endast
inloggningsuppgifter och en sista påminnelse då både
inloggningsuppgifter och en postenkät går ut. Webbenkäten finns på både
svenska och engelska, medan postenkäten dessutom finns på engelska,
arabiska och persiska. Frågeformulär finns i den tekniska rapporten för
NTU 2020:
https://www.bra.se/download/18.7d27ebd916ea64de5306cd56/1602081
771613/2020_8_Nationella_trygghetsundersokningen_2020_Teknisk_rap
port.pdf

Bearbetningar av data:
Rättning av screeningfrågor och följdfrågor: I postenkäten besvaras
ibland följdfrågor som inte ska besvaras enligt föregående
hoppinstruktion. Detta har rättats genom logiska rensningar eftersom
postenkäten ska följa samma struktur som webenkäten, där dessa hopp
sker automatiskt.
Imputering: I screeningen ställs följdfrågor om hur många gånger den
svarande har utsatts för en viss brottstyp. Det förekommer att
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respondenter som svarar ja på en utsatthetsfråga inte uppger antal
gånger som denne utsatts. I de fall imputeras typvärdet för de som svarat
ja på utsatthetsfrågan.
Kapning av outliers: Extremt höga värden för utsatthet (antal brott) i NTU
räknas ner. Detta för att skattningar av totalt antal händelser i
befolkningen inte ska vara alltför instabila över tid, då enskilda personer
med mycket hög utsatthet får stort inflytande i dessa skattningar. I de fall
antalet händelser överstiger 52, räknas dessa ner till 52.

Beräkning av indikatorn:
För varje svarande person (kallas objekt i fortsättningen) har en vikt
beräknats. Syftet med detta är att kunna redovisa resultat för hela
populationen och inte bara för de svarande. Vikterna har beräknats
utifrån urvalsdesignen samt antaganden om objektsbortfall och
täckningsfel. Beräkningen gjordes med hjälp av ett av SCB egenutvecklat
SAS-makro (ETOS). Vikterna bygger på antagandet att ramen återspeglar
populationen väl och därmed att över- och undertäckningen är försumbar.
Dessutom antas att bortfallet inte skiljer sig från de svarande med
avseende på undersöknings-variablerna.
Designvikten är den del av vikten som beror på urvalsdesignen. Vid
bortfall kan det vara så att vissa grupper av urvalet svarar i större
utsträckning än övriga, t.ex. kan äldre svara i högre grad än yngre. Om
de grupper som svarat i högre grad har en annan fördelning med
avseende på undersökningsvariablerna än övriga, kan detta ha en
snedvridande effekt på resultatet. För att kompensera för detta har
kalibreringsvikter använts. Vikterna bygger på antagandet att ramen
återspeglar populationen väl och därmed att över- och undertäckningen
är försumbar.
Vikterna multipliceras med objektens variabelvärden för att skapa
statistikvärden gällande för populationen. Om vikterna inte används så
kan resultaten bli helt missvisande. Vikterna kompenserar för
objektsbortfallet men inte för det partiella bortfallet.

Granskning av indikatorn:
En kvalitetsgranskning görs när Brå erhåller datamaterialet från SCB. Där
börjar man med en okulär besiktning för att leta efter eventuella
uppenbara förskjutningar. Sedan tar man fram frekvenser för att
kontrollera svarsalternativ och felkoder, samt för att se om variablernas
värden verkar rimliga. Därefter lägger man till värden på variablerna.
Vidare gör man rättningar av screening- och följdfrågor, imputering och
kapning av outliers, enligt den struktur som redogjorts för i kapitlet
”Bearbetning av data” ovan. Därefter skapar man redovisningsgrupper
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och redovisningsvariabler. Slutligen tar man fram frekvenser på alla
variabler för att kontrollera de ändringar som gjorts. Alla dessa steg
dokumenteras skriftligt och i syntax-koder i statistikprogrammet SPSS.
Den specifika indikatorn granskas genom att en medarbetare tar fram
resultat i SPSS och lägger in resultatet i tabeller. Därefter kontrollerar en
annan kollega tabellen mot SPSS och granskar så det ser korrekt ut.

Indikatorns tillförlitlighet
Det är troligt att de mest marginaliserade grupperna i befolkningen,
såsom hemlösa, missbrukare och grovt kriminella, inte är representerade
i NTU. Det faktum att det finns grupper som inte är tillräckligt
representerade i materialet bidrar till osäkerhet vid skattningar av nivåer,
på så sätt att man sannolikt underskattar utsattheten för brott och oron
för brott och överskattar förtroendet för rättsväsendet. Skattningarna
görs emellertid med hjälp av ett viktningsförfarande (se rubriken
”beräkning av indikatorn” ovan) där man viktar upp svaren från
underrepresenterade grupper, exempelvis utomnordiskt födda, vilket gör
att resultaten ändå betraktas som representativa för befolkningen i stort.
I urvalsundersökningar är mätfel ofta den felkälla som har störst
betydelse, något som huvudsakligen orsakas av frågeformulärets
utformning, av omständigheter vid svarstillfället eller av respondenten,
och de kan leda till såväl över som underskattningar i resultaten. I denna
undersökning bedöms det huvudsakliga mätfelsproblemet vara
respondentens vilja och möjlighet att lämna rättvisande svar. Det kan
vara svårt att minnas exakt när en händelse ägde rum, och därigenom
kan brott som inte borde vara med i undersökningen ändå råka
rapporteras. Vid tolkning av resultaten är det viktigt att ha i åtanke att
undersökningen lämpar sig bättre för att studera utvecklingen över tid
och jämföra olika grupper i befolkningen än att skatta exakta nivåer av
brottsutsatthet i befolkningen.
Mer information om tillförlitligheten finnes under rubriken ”Resultatens
tillförlitlighet” i den tekniska rapporten för NTU 2020:
https://www.bra.se/download/18.7d27ebd916ea64de5306cd56/1602081
771613/2020_8_Nationella_trygghetsundersokningen_2020_Teknisk_rap
port.pdf
Konfidensintervall redovisas sedan NTU 2019, då NTU blev officiell
statistik.
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Frekvens och jämförbarhet
Frekvens:
Datainsamlingen genomförs årligen på våren, vanligtvis mellan januariapril. Vidare publiceras indikatorn sedan 2019 årligen i oktober. Tidigare
har delpubliceringar skett; dels under hösten och dels i början på
efterföljande år.

Jämförbarhet över tid:
Då indikatorn tas fram årligen så är den jämförbar varje år sedan 2006.
NTU har sedan mätningarna inleddes 2006 genomförts i huvudsak genom
telefonintervjuer. Det ansågs länge vara den lämpligaste
datainsamlingsmetoden, eftersom man då fick en hög svarsfrekvens i
förhållande till kostnaden. Samhället har dock förändrats sedan dess, och
det har blivit allt svårare att nå privatpersoner på telefon och förmå dem
att delta i telefonintervjuer, vilket gjort att kostnaden ökat i takt med att
svarsfrekvensen sjunkit. Därför har det blivit nödvändigt att ändra
datainsamlingsmetoden till post-och webbenkäter, något som gjordes för
första gången 2017 och som sedan 2018

utgör den nya standardmetoden. Under 2017 bestod NTU av två
undersökningar som genomfördes parallellt. Anledningen till att två
parallella undersökningar genomfördes var för att kunna beräkna hur
stora nivåskillnaderna blev med de olika metoderna och därmed räkna om
resultaten från den tidigare metoden, utefter en skattning om vilka nivåer
de hade fått med den nya metoden. Det har gjort det möjligt att bygga
vidare på befintliga tidsserier, trots metodbytet.

Jämförbarhet med den globala indikatorn:
I NTU efterfrågas utsatthet under föregående kalenderår, inte de senaste
12 månaderna. Utsatthet för misshandel, hot, trakasserier och sexuellt
våld redovisas separat. Indikatorn i NTU innefattar alla typer av
sexualbrott, och inte bara händelser som inkluderar våld.

Samanvändbarhet:
Indikatorn redovisas med vedertagna indelningar vad gäller
bakgrundsvariabler som ålder, utbildning och svensk/utländsk bakgrund.
Indikatorn avser kalenderår, vilket ökar samanvändbarheten med
indikatorer från registerdata, som ofta hanterar kalenderår.
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Indikator 16.1.3 redovisar samma sak.

Övrig information
Frågan om trakasserier omformulerades inför NTU 2020. Anledningen är
att det har förekommit problem med frågan. Det framkom exempelvis i
samband med uppföljningsintervjuer i NTU 2019 att en del av de som i
screeningen uppgett att de utsatts för trakasserier avsåg någon händelse
där de blivit kontaktade av en telefonförsäljare eller liknande, vilket inte
är frågans syfte. I den nya formuleringen anges det därför i själva frågan
att den inte syftar på telefonförsäljning och liknande. På grund av
omformuleringen är resultatet för trakasserier i NTU 2020 inte jämförbart
med tidigare resultat för frågan, och därför redovisas trakasserier enbart
för NTU 2020 (utsatthet 2019).

Referenser
Nationella trygghetsundersökningen 2020:
https://www.bra.se/download/18.7d27ebd916ea64de5306cd13/1606479
595116/2020_8_Nationella_trygghetsundersokningen_2020.pdf
Nationella trygghetsundersökningen 2020 – Teknisk rapport:
https://www.bra.se/download/18.7d27ebd916ea64de5306cd56/1602081
771613/2020_8_Nationella_trygghetsundersokningen_2020_Teknisk_rap
port.pdf
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Mål: 5 Jämställdhet
Delmål: 5.5 Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika
möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska
och offentliga livet.
Indikator:
5.5.1 Andelen platser som innehas av kvinnor i (a) riksdag och (b)
kommun och regioner

Ansvarig organisation och kontaktuppgifter
Ansvarig(a) organisation(er):
Statistiska centralbyrån (SCB)

Kontaktuppgifter:
Kontaktinformation

Jonas Olofsson

E-post

jonas.olofsson@scb.se

Telefon

010-479 47 18

Indikatorns sammanhang
Ändamål:
Ändamålet är att beskriva hur stor andel av mandaten i (a) riksdagen och
(b) kommun- och regionfullmäktige sammantaget som tillfaller kvinnor i
samband med allmänna val. Indikatorn är global.

Datakällor:
Uppgifterna hämtas från SCBs register över nominerade och valda
kandidater.

Tillgänglighet:
SCB publicerar undersökningen om nominerade och valda 3-4 månader
efter valet. Uppgifter om kön på valda kandidater finns tillgängliga på
Valmyndighetens webbplats (www.val.se) när det slutgiltiga valresultatet
är sammanställt i anslutning till valet.
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Allmänna val hålls vart fjärde år och äger rum på den andra söndagen i
september.

Indikatorns innehåll
Population och objekt:
Populationen består av nominerade och valda kandidater i val till riksdag,
region- och kommunfullmäktige.
Målobjekt är de personer som nomineras och väljs i samband med
allmänna val. För att bli nominerad måste en kandidat vara
röstberättigad.
Om en kandidat blir vald beror på hur många röster respektive parti får,
var på listan kandidaten befinner sig, samt hur många personröster
kandidaten erhåller.

Variabler:
Valda riksdagskandidater, samt valda kandidater i kommun- och
regionfullmäktige sammantaget redovisas efter kön (män och kvinnor)
och valår.

Referenstid:
Statistiken avser det senaste valtillfället. Det innebär att uppgifter för
2010, 2011, 2012 och 2013, avser valda i 2010 års val den 19
september.
Uppgifter för 2014, 2015, 2016 och 2017 avser valda i 2014 års val den
14 september.
Uppgifter för 2018 och 2019 avser valda i 2018 års val den 9 september.
I händelse av omval i ett val till kommun- och regionfullmäktige ingår
resultatet efter omvalet.

Indikatorns framställning
Datainsamling:
Indikatorn bygger på registeruppgifter. Valmyndigheten sammanställer
uppgifter om vilka kandidater som nomineras och väljs i svenska val och
levererar datafiler till SCB.
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Bearbetningar av data:
SCB matchar på uppgifter från register för att göra statistik om
kandidaterna. Uppgift om kön hämtas från SCBs register över
totalbefolkningen. Därefter framställer SCB totalräknad statistik i form av
antal och andelar.

Beräkning av indikatorn:
De enda beräkningarna som görs är andelsberäkningar. Ej tillsatta
mandat, så kallade ”tomma stolar” exkluderas vid andelsberäkningen.
För kommun- och regionfullmäktige görs en beräkning för de båda
församlingarna sammantaget. Eftersom det är betydligt fler mandat i
kommunfullmäktige gör det att könsfördelningen i kommunfullmäktige får
större vikt jämfört med lönsfördelningen i regionfullmäktige.

Granskning av indikatorn:
Valmaterial som SCB erhållit från Valmyndigheten genomgår granskning i
samband med att det läggs upp i interna databaser. Om fel
uppmärksammas i materialet så återkopplar SCB detta till
Valmyndigheten, något som endast hänt vid enstaka tillfällen. All statistik
som publiceras granskas också mot Valmyndighetens publicerade
valresultat.
I samband med att indikatorn har tagits fram har denna granskats mot
SCB uppgifter.

Indikatorns tillförlitlighet
Indikatorn består av totalräknad statistik och tillförlitligheten bedöms som
mycket god.
Indikatorn är en relevant och valid komponent i uppföljningen av delmål
5.5 - Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter
till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och
offentliga livet.
Däremot säger indikatorn inget om hur stor andel kvinnor som är
ordförande i exempelvis kommun- och regionstyrelser eller i andra
politiska nämnder.
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Frekvens och jämförbarhet
Frekvens:
Uppgifter samlas in efter val. I Sverige är det val till riksdag, region- och
kommunfullmäktige vart fjärde år.

Jämförbarhet över tid:
Jämförbarheten över tid är mycket god. Region har ersatt landsting i
denna redovisning.

Jämförbarhet med den globala indikatorn:
Jämförbarheten med den globala indikatorn är god. Ingen uppdatering av
indikatorn sker baserat på kandidater som ansluter och lämnar folkvalda
församlingar under mandatperioden.

Samanvändbarhet:
Könsfördelningen bland de som väljs in i riksdagen, samt i kommun- och
landstingsfullmäktige sammantaget kan jämföras med könsfördelningen i
andra indikatorer, framförallt inom mål 5 men även med indikatorer i
exempelvis mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen.
Inom ramarna för jämställdhetsstatistiken redovisar SCB en indikator som
innehåller samma statistik efter födelseregion och i anslutning till annan
jämställdhetsstatistik om makt och inflytande.

Referenser
Statistik och dokumentation om SCBs undersökning om nominerade och
valda kandidater finns här: http://www.scb.se/me0107
FNs metadata för indikatorn finns här:
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-05-05-01a.pdf
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Mål: 5. Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt
Delmål: 5.5 Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika
möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska
och offentliga livet.
Indikator:
5.5.2 Andelen kvinnor i chefsposition

Ansvarig organisation och kontaktuppgifter
Ansvarig(a) organisation(er):
SCB

Kontaktuppgifter:
Kontaktinformation

Susanne Gullberg Brännström

E-post

Susanne.gullbergbrannstrom@scb.se

Telefon

Telefon 010-479 6661

Indikatorns sammanhang
Ändamål:
Global indikator som tas fram för att följa upp delmålet om att tillförsäkra
kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på
alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.

Datakällor:
Yrkesregistret

Tillgänglighet:
Könsfördelning i olika yrken, däribland chefer, publiceras årligen i
Sveriges officiella statistik från Yrkesregistret.
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Indikatorns innehåll
Population och objekt:
Individer folkbokförda i Sverige 31/12 aktuellt år. Statistiken avser
förvärvsarbetande anställda 16-64 år. Egna företagare är exkluderade.

Variabler:
Indikatorn är framtagen för dem som är klassificerade som
förvärvsarbetande anställda enligt den registerbaserade
arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) och där SCB har en yrkesuppgift om
personen som är inom yrkesområde 1 (Chefsyrken)(exklusive 17, vilket
motsvarar kategori 14 enligt International standars classification of
occupation (ISCO-08)), enligt Standard för svensk yrkesklassificering
(SSYK 2012). Denna definition är enligt ILO:s rekommendationer för
indikatorn. De chefsyrken som exkluderats är inom övrig servicenäring,
såsom hotell, restaurang, handel, friskvård, m.m.

Referenstid:
Aktuellt år, men avser i de flesta fall yrkesuppgift under hösten det
aktuella året.

Indikatorns framställning
Datainsamling:
Inget urval dras, totalregister används. För mer detaljerad information se
Yrkesregistrets dokumentation. www.scb.se/YRKE

Bearbetningar av data:
För mer detaljerad information se Yrkesregistrets dokumentation.
www.scb.se/YRKE

Beräkning av indikatorn:
Andel kvinnor i chefsposition räknas ut enligt följande:
(Anställda kvinnor i ISCO-08 kategori 1 - Anställda kvinnor i ISCO-08
kategori 14) / (Alla anställda i ISCO-08 kategori 1 - alla anställda i ISCO08 kategori 14) * 100
För förklaring av definitioner och förkortningar, se avsnitt Variabler.
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Inga beräkningar eller skattningar görs i grundregistret.

Granskning av indikatorn:
Indikatorn har jämförts med publicerade siffror för officiell statistik samt
egna beräkningar. För mer detaljerad information se Yrkesregistrets
dokumentation. www.scb.se/YRKE

Indikatorns tillförlitlighet
Indikatorn tas fram från officiell statistik och är tillförlitlig och relevant för
att användas som en komponent i uppföljningen av mål 5.5.2.
För mer detaljerad information se Yrkesregistrets dokumentation.
www.scb.se/YRKE

Frekvens och jämförbarhet
Frekvens:
Indikatorn kan tas fram årligen efter att Yrkesregistret har publicerats i
början av mars år T+2, d.v.s. två år efter undersökningsåret.

Jämförbarhet över tid:
Ett stort tidsseriebrott finns mellan år 2013 och 2014 då yrkesregistret
bytte nomenklatur från ssyk96 till SSYK2012. Detta hade efterföljande
effekter även under 2015. Även chefsgruppen påverkades i stor
utsträckning vilket gör att jämförelser med tidigare år bör undvikas. Ännu
ett tidsseriebrott finns mellan år 2018 och 2019 vilket beror på att
klassificeringen av förvärvsarbetande baseras på arbetsgivardeklarationer
på individnivå (AGI) istället för uteslutande kontrolluppgifter som tidigare.
Det har gjort att en större andel unga och äldre klassificerats som
förvärvsarbetande än tidigare. Mer information finns att läsa i
Yrkesregistrets dokumentation.
www.scb.se/YRKE

Jämförbarhet med den globala indikatorn:
Statistiken som redovisas i FNs globala databas bygger på uppgifter från
Eurostats databaser vilka i sin tur kommer från
Arbetskraftsundersökningen AKU. Detta ger en mindre skillnad mellan den
statistik som redovisas globalt för Sverige och den som redovisas
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nationellt. Den globala indikatorn avser andel kvinnor, medan den som
redovisas nationellt avser könsfördelning.

Samanvändbarhet:
Indikatorn kan samanvändas med andra indikatorer som har
registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) som källa och beskriver
den förvärvsarbetande befolkningen. Detta möjliggörs genom att
definitionerna är desamma i RAMS och Yrkesregistret.

Övrig information
Mer information om SSYK finns på www.scb.se/SSYK

Referenser
www.scb.se/YRKE
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Mål: 5 Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt
Delmål: 5.6 Säkerställa allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa
och reproduktiva rättigheter i enlighet med överenskommelserna i
handlingsprogrammet från den internationella konferensen om befolkning
och utveckling, Pekingplattformen samt slutdokumenten från respektive
översynskonferenser.
Indikator:
5.6.2 Länder med lagar och förordningar som garanterar fulla och lika
rättigheter för kvinnor och män till sexuell och reproduktiv hälsovård,
information och utbildning

Metadatadokumentation saknas.
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Mål: 5 Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt
Delmål: 5.6 Säkerställa allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa
och reproduktiva rättigheter i enlighet med överenskommelserna i
handlingsprogrammet från den internationella konferensen om befolkning
och utveckling, Pekingplattformen samt slutdokumenten från respektive
översynskonferenser.
Indikator:
5.6.3(N) Andel unga i åldern 16-29 år som uppger att de, i skolan, fått de
kunskaper de behöver för att ta hand om sin egen sexuella hälsa

Ansvarig organisation och kontaktuppgifter
Ansvarig(a) organisation(er):
Folkhälsomyndigheten

Kontaktuppgifter:
Kontaktinformation

Lovisa Sydén

E-post

agenda2030.indikatorer@folkhälsomyndigheten

Telefon

010-205 24 26

Indikatorns sammanhang
Ändamål:
Alla som går i svensk skola har rätt till en evidensbaserad,
återkommande, relevant och kunskapshöjande sex- och
samlevnadsundervisning som lägger grunden för kunskap om sexuell och
reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Skolan är en central
hälsofrämjande arena, och rätten till information och kunskap är central
för SRHR-arbetet.
Flera nationella och internationella riktlinjer och rapporter pekar på att en
evidensbaserad sex- och samlevnadsundervisning ger eleverna
förutsättningar för att utveckla sin reflekterande, kritiska och
kommunikativa förmåga och stärker deras möjligheter att fatta
välgrundade och ansvarsfulla beslut när det gäller sexualitet och
relationer.
Ändamålet med indikatorn är att ge en bild av hur unga upplever sex- och
samlevnadsundervisningen. Folkhälsomyndigheten stället också fler frågor
om detta som sammantaget ger en bra bild av sex- och
samlevnadsundervisningen samt hur väl samhället säkerställer allmän
tillgång till information om sexuell och reproduktiv hälsa och reproduktiva
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rättigheter i enlighet med överenskommelserna i handlingsprogrammet
från den internationella konferensen om befolkning och utveckling,
Pekingplattformen. Nationell indikator.

Datakällor:
Undersökningen UngKAB15 är en enkätbaserad tvärsnittsstudie bland
unga i Sverige. Den bygger på ett stratifierat randomiserat urval i
befolkningen av unga 16-29 år. Datainsamlingen genomfördes av
enkätenheten vid Statistiska centralbyrån (SCB) och utfördes 2015.

Tillgänglighet:
Se rapport:
Folkhälsomyndigheten. Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige.
UngKAB15 – en studie om kunskap, attityder och beteende bland unga
16-29 år. 2015

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/11272529714342b3
90d40fe3200f48cf/sexualitet-halsa-bland-unga-sverige-01186-2017-1webb.pdf

Indikatorns innehåll
Population och objekt:
Individer 16-29 år bosatta i Sverige.

Variabler:
Åldersgrupper 16-19, 20-24 och 25-29 har använts, vidare kan data
brytas ned på kön kvinna man, födelseregion norden icke norden, och
sexuell identitet hetero-, bi och homosexuell, socioekonomi med mera.

Referenstid:
2015
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Indikatorns framställning
Datainsamling:
Urval
Populationen för undersökningen utgjordes av personer folkbokförda i
Sverige i åldern 16–29 år. Urvalsramen skapades med hjälp av data från
”Registret över totalbefolkningen”, version 2015-01-31. Antalet personer i
urvalsramen var 1 730 161. Urvalsstorleken bestämdes av
Folkhälsomyndigheten i samråd med SCB. Urvalsramen stratifierades på
juridiskt kön, ålder och region. I stickprovsberäkningen skapades
designvikter som angav hur många personer i populationen varje
svarande kunde representera. Stickprovsberäkning för urvalsstorlek
baserades på sex regioner som utgick från Folkhälsomyndighetens sex
kunskapsnätverk inom arbetet med hivprevention: Norr, Mitt, StockholmGotland, Adlon, Västra Götaland och Skåne. Strata baserades också på tre
åldersgrupper: 16–19 år, 20–24 år och 25–29 år, samt de två juridiska
kön som finns i SCB:s register; kvinna och man. Totalt bildades 36 strata.
Datainsamlingsmetoder
Datainsamlingen bestod av ett förbrev som presenterade studien, ett
första utskick av enkäten, ett tack-och-påminnelsekort (vykortsformat)
och ytterligare en enkätpåminnelse (brev med ny enkät). Samtidigt som
förbrevet skickades ut skickades ett så kallat målsmansbrev ut till
vårdnadshavarna för personer under 18 år. Målsmansbrevet informerade
om syftet med undersökningen, hur datainsamlingen gick till och gav
kontaktuppgifter till Folkhälsomyndigheten, dit vårdnadshavarna kunde
ringa för att ställa frågor.
I samband med utskicket av enkäten och även i samband med
enkätpåminnelserna fick uppgiftslämnarna information om att enkäten
även gick att besvara på webben. De svarande fick inloggningsuppgifter
med användarnamn och ett lösenord med vilka de sedan kunde logga in
via SCB:s webbplats. Totalt valde 67 procent att svara via pappersenkät
och 33 procent valde att svara på enkäten via webben. De enkäter som
kommit in via post registrerades med hjälp av skanning.
Se enkät och rapport:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/11272529714342b3
90d40fe3200f48cf/sexualitet-halsa-bland-unga-sverige-01186-2017-1webb.pdf

Av de 29 950 unga som ingick i urvalet var det totalt 7 865 personer som
besvarade enkäten, det vill säga 26 procent i svarsfrekvens. Materialet
består av 7755 personer och har viktats för att justera bortfallets
påverkan. Vid bortfallsanalysen framkom att bortfallet inte var
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slumpmässigt, utan att det fanns variabler som hade samband med i
vilken utsträckning personerna i urvalet svarat på enkäten. Analysen
visade att enkäten i lägre utsträckning besvarats av följande grupper:
unga med låga meritvärden (betyg i åk 9), unga utan eftergymnasial
utbildning, killar, utrikes födda samt bland unga där föräldrar hade låg
utbildningsnivå.

Bearbetningar av data:
SCB genomförde grundläggande kontroller bland annat för att säkerställa
att bara valida värden förekommer i materialet. Vid leveransen till
Folkhälsomyndigheten hade datafilen 7 865 svarande.
Folkhälsomyndigheten genomförde ytterligare en datarensning, som
huvudsakligen utgick från kvalitetssäkring av statistikmetoden och
sakkunskap inom ämnesområdet. Efter en rensning av orimliga och
inkongruenta svar återstod 7 755 personer för vidare analys i rapporten
och kommande fördjupningar.
För information om bortfallsjustering och viktning se rubrik ”Bortfall”.

Beräkning av indikatorn:
Frågan löd:
Har du, i skolan, fått de kunskaper du behöver för att ta hand om din
sexuella hälsa?
-

Ja men för lite

-

Ja, tillräckligt

-

Nej, jag fick ingen undervisning om sexualitet och relationer i
skolan

Andelen som svarat ”ja, tillräckligt” rapporteras i indikatorsandelen.

Granskning av indikatorn:
Se rubrik ”Bearbetning av data”

Indikatorns tillförlitlighet
Indikatorn ger oss en indikation på sex- och samlevnadsundervisningen
samt den kunskap unga får med sig i skolan om sexualitet, SRHR och
relationer. Delmålet kan mätas på många olika sätt, denna indikator ger
oss viss information. Folkhälsomyndigheten ställer i samma undersökning
även andra frågor som ger oss en bra bild av sex- och
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samlevnadsundervisningen och hur väl samhället på detta sätt kan
säkerställa allmän tillgång (på lika villkor) till information sexuell och
reproduktiv hälsa och reproduktiva rättigheter i enlighet med
överenskommelserna i handlingsprogrammet från den internationella
konferensen om befolkning och utveckling, Pekingplattformen

Se även nedan info:

Totalt ansåg 49 procent att de fått tillräckliga kunskaper för att ta hand
om sin sexuella hälsa, medan 44 procent ansåg att de fått för lite
kunskaper. 7 procent uppgav att de inte fått någon undervisning alls. En
högre andel killar (58 procent) än tjejer (41 procent) ansåg att skolan
gett dem tillräckliga kunskaper. Bland personer som inte ville kategorisera
sig utifrån kön tyckte 32 procent (KI:19,9–43,2) att skolan gett dem
tillräckliga kunskaper.
De tre områden som ansågs blivit mest belysta i undervisningen och som
gett tillräckliga kunskaper var: hur man blir gravid (75 procent),
kunskaper om kroppen (64 procent), kunskap om kondomanvändning (62
procent). De tre områden som blivit minst belysta i undervisningen var:
genus, relationer och jämställdhet (35 procent), hiv (31 procent) samt
normer och HBT-perspektiv (25 procent).
En högre andel tjejer (79 procent) än killar (72 procent) ansåg att de fått
tillräckliga kunskaper om hur man blir gravid. En högre andel killar (49
procent) än tjejer (33 procent) ansåg sig ha fått tillräckliga kunskaper om
könssjukdomar. Vidare ansåg en högre andel killar (45 procent) än tjejer
(27 procent) att de fått tillräckliga kunskaper om genus, relationer och
jämställdhet. När det gäller HBT-perspektivet angav en högre andel killar
(34 procent) än tjejer (16 procent) att de fått tillräckliga kunskaper i
skolan.
Se även mer information i rapporten.

Frekvens och jämförbarhet
Frekvens:
Datainsamlingen genomförs sporadiskt och gjordes som en
engångsundersökning 2015. Folkhälsomyndigheten har även ställt en
liknande fråga i undersökningen SRHR 2017 bland Sveriges befolkning
16-84 år: ” Har skolans sex- och samlevnadsundervisning gett dig den
kunskap du behöver?” Ja, nej, Kommer inte ihåg, har aldrig fått sex- och
samlevnadsundervisning, jag har fått den kunskap jag behöver på annat
sätt.
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Folkhälsomyndigheten. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i
Sverige 2017. 2019 Tillgänglig:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publiceratmaterial/publikationsarkiv/s/sexuell-och-reproduktiv-halsa-ochrattigheter-i-sverige-2017/?pub=60999

Jämförbarhet över tid:
Inga jämförelser över tid är möjliga i nuläget.

Jämförbarhet med den globala indikatorn:
Indikatorn är en nationell indikator.

Samanvändbarhet:
Ingen information.

Övrig information
Ingen övrig information.

Referenser
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/11272529714342b3
90d40fe3200f48cf/sexualitet-halsa-bland-unga-sverige-01186-2017-1webb.pdf
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Mål: 5 Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt
Delmål: 5a. Genomföra reformer för att ge kvinnor lika rätt till
ekonomiska resurser, möjlighet att äga och kontrollera mark och andra
former av egendom samt tillgång till finansiella tjänster, arv och
naturresurser, i enlighet med nationell lagstiftning
Indikator:
5.a.3(N) Kvinnors nettoinkomst som andel av mäns nettoinkomst

Ansvarig organisation och kontaktuppgifter
Ansvarig(a) organisation(er):
Statistiska centralbyrån

Kontaktuppgifter:
Kontaktinformation

Johan Lindberg

E-post

Johan.lindberg@scb.se

Telefon

010-4796810

Indikatorns sammanhang
Ändamål:
Den indikator som är tänkt att användas globalt avser ägande av, eller
säker tillgång till, jordbruksmark. För Sveriges del skulle sådan statistik
främst spegla könsfördelningen bland företagare inom jordbruk samt
areal åkermark som brukas av företagare som är kvinnor respektive män.
Sådan statistik är förstås relevant (statistik över företag och åkermark
efter brukningsform som Jordbruksverket tillhandahåller ingår i Sveriges
officiella statistik), men speglar i Sverige en mycket avgränsad del av
målet.
Den nationella indikatorn beskriver inkomstskillnaden mellan kvinnor och
män efter skatter och andra transfereringar.

Datakällor:
SCB, Inkomst- och taxeringsregistret (IoT)
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Tillgänglighet:
Nettoinkomsten för kvinnor och män publiceras årligen på SCB:s hemsida.
Ingenstans publiceras dock ett mått identiskt med indikatorn. Ett snarlikt
mått redovisas inom ramarna för jämställdhetsstatistiken – se avsnitt om
samanvändbarhet nedan.

Indikatorns innehåll
Population och objekt:
Personer 20 år och äldre som var folkbokförda i Sverige både den 1
januari och den 31 december redovisningsåret.

Variabler:
Nettoinkomsten är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster
minus skatt och övriga negativa transfereringar. Inkomsten är beräknad
per individ. Inkomster som riktar sig till hela hushållet, som ekonomiskt
bistånd och bostadsstöd, har i förekommande fall delats upp på de vuxna
i hushållet. Andelen som anges är kvoten mellan medianinkomsten för
kvinnor och medianinkomsten för män.

Referenstid:
Helår; 2011–2020

Indikatorns framställning
Datainsamling:
Registerdata från Befolkningsregistret, Skatteverket, kommunerna, CSN
och Pensionsmyndigheten.

Bearbetningar av data:
Inkomster som riktar sig till hela hushållet, som ekonomiskt bistånd och
bostadsstöd, har i förekommande fall delats upp på de vuxna i hushållet.

Beräkning av indikatorn:
Indikatorn redovisar medianvärdet för kvinnors nettoinkomst i procent av
motsvarande värde för män.
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Granskning av indikatorn:
SCB jämför insamlade data med föregående års data och gör
rimlighetskontroller.

Indikatorns tillförlitlighet
Indikatorn är mycket tillförlitlig eftersom den främst bygger på
Skatteverkets taxeringsuppgifter. En smärre brister är att
Befolkningsregistret har viss övertäckning

Frekvens och jämförbarhet
Frekvens:
Årlig framställning. Uppgift för redovisningsåret publiceras 13 månader
senare. Indikatorn kan sålunda uppdateras i januari varje år.

Jämförbarhet över tid:
Data finns för 2000–2020. Helt jämförbara data finns 2011–2018. Dessa
bygger på uppgifter om folkbokföring på lägenhet. För 2000–2010 bygger
uppgifterna på folkbokföring på fastighet.

Samanvändbarhet:
En utförligare redovisning av relationen mellan kvinnors och mäns
inkomster av olika slag ingår i en indikator som SCB redovisar i
temaingången om jämställdhet. Där är åldersavgränsningen 20-64 år och
måttet baseras på medelvärden medan indikatorn som används i
uppföljningen av Agenda 2030 bygger på medianvärden.
https://www.scb.se/hitta-statistik/temaomraden/jamstalldhet/ekonomiskjamstalldhet/inkomster-och-loner/#113430

Referenser
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/hushallensekonomi/inkomster-och-inkomstfordelning/inkomster-och-skatter/

