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Statistikens kvalitet 

1 Relevans 

1.1 Ändamål och informationsbehov 

1.1.1 Statistikens ändamål 

Syftet med jämställdhetsstatistiken är att beskriva samhällsutvecklingen ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Den officiella jämställdhetsstatistiken tillgängliggör i 
huvudsak statistik på nationell nivå, medan den regionala 
jämställdhetsstatistiken, som denna kvalitetsdeklaration omfattar, 
tillgängliggör liknande statistik på regional nivå. Statistiken visar situationen 
för kvinnor och män, flickor och pojkar, inom flera områden. Sådan statistik 
finns ofta, men inte alltid, att tillgå inom ramarna för andra undersökningar. 
Den regionala jämställdhetsstatistikens roll är att i hög utsträckning 
sammanställa statistik från olika källor och redovisa denna på ett för 
användarna lättillgängligt sätt. I vissa fall görs även specialbearbetningar av 
statistik specifikt för den regionala jämställdhetsstatistiken. 

Regional jämställdhetsstatistik har tidigare tagits fram på uppdragsbasis. År 
2021 skapade SCB en temaingång med en visualisering av regional 
jämställdhetsstatistik på SCB:s webbplats. Statistiken är sådan som redan 
publicerats i SSD inom ramarna för andra produkter. I december samma år 
kompletteras temaingången med en större uppsättning fritt tillgängliga 
Exceltabeller, vilka föreliggande dokumentation avser. Den regionala 
statistiken ingår inte i den officiella statistiken. 

Den nationella jämställdhetsstatistiken ingår däremot i den officiella 
statistiken. För mer information om denna se Statistikens framställning och 
Kvalitetsdeklarationen för jämställdhetsstatistiken som finns tillgänglig på 
Jämställdhetsstatistik (scb.se) under rubriken Dokumentation. 

1.1.2 Statistikanvändares informationsbehov 

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken lyder att kvinnor och män 
ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att uppnå det 
behövs kunskap om kvinnors och mäns, flickors och pojkars, situation i 
samhället. Den regionala jämställdhetsstatistiken syftar till att tillgängliggöra 
sådan statistik inom en rad områden på länsnivå, och i vissa fall även på 
kommunnivå. Samtidigt kan inte statistiken vara heltäckande. Detta dels 
eftersom ett jämställdhetsperspektiv i princip kan anläggas på alla frågor som 
berör individer, dels eftersom det finns luckor i statistiken. Den regionala 
jämställdhetsstatistikens uppgift är att sammanställa efterfrågad statistik på 
regional nivå i syfte att möjliggöra jämställdhetsanalyser samt att göra 
statistiken lättillgänglig för en bredare grupp användare. 

Den regionala jämställdhetsstatistiken primära användare är länsstyrelserna i 
landet. För att kunna göra uppföljning ur ett jämställdhetsperspektiv behövs 
könsuppdelad statistik som belyser relevanta frågor och som redovisas på ett 
lättillgängligt sätt. 

Under första kvartalet av 2020 började Covid-19 spridas i Sverige och i 
världen. Framställningen av den regionala jämställdhetsstatistiken har inte 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/levnadsforhallanden/jamstalldhet/jamstalldhetsstatistik/
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påverkats nämnvärt av pandemin. För mer information om pandemins 
påverkan på statistiken om jämställdhet, se dokumentationen för den officiella 
jämställdhetsstatistiken. 

1.2 Statistikens innehåll 

För den regionala jämställdhetsstatistikens del sammanfaller, på ett 
övergripande plan, intresse- respektive målpopulation. Vissa skillnader finns 
dock mellan mål- respektive observationsobjekt (se nedan). Målstorheterna 
som skattas är olika variabler som är relevanta i uppföljningar av jämställdhet. 
Det kan till exempel handla om kvinnors och mäns inkomster, hälsa och 
eventuell utsatthet för våld.   

1.2.1 Objekt och population 

Den regionala 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. Både mål- och intressepopulation varierar med 
frågeställningarna som ska belysas, detta främst med avseende på vilken 
åldersgrupp som omfattas. I vissa fall är såväl mål- som intressepopulation 
individer i en specifik åldersgrupp, i andra fall är intressepopulationen t.ex. 
alla vuxna kvinnor och män samtidigt som målpopulationen innehåller såväl 
en övre som en nedre åldersgräns för de individer som omfattas av 
undersökningen i fråga.  

1.2.2 Variabler 

Bedömningen är att det övergripande finns en god samstämmighet mellan 
mål- och observationsvariabler. Kvalitetsbristerna handlar snarare om att det 
för vissa intressevariabler saknas adekvata observationsvariabler; d.v.s. att det 
finns luckor i statistiken. SCB redovisar statistik som kan användas i 
länsstyrelsernas uppföljningar av jämställdhet. 

Den här kvalitetsdeklarationen avser tabeller som den regionala 
jämställdhetsstatistiken tillgängliggör i december 2021. För mer detaljerad 
information om innehåll, källor och referenstider; se bilaga till Statistikens 
Framställning (StaF). 

1.2.3 Statistiska mått 

De tabeller och diagram som publiceras inom den regionala 
jämställdhetsstatistiken ger i de flesta fall uppgift om antal och/eller andelar 
(%). Därutöver redovisas även ohälsotal, sjukpenningtal, dödstal, nettodagar, 
medelvärde och medianvärde (i kronor) samt antal per 100 000 av 
medelfolkmängden.  

1.2.4 Redovisningsgrupper 

Redovisningsgrupper bestäms utifrån de frågeställningar som ska belysas och 
vad som är möjligt utifrån sekretesskäl (som innebär risk för röjande) eller 
alltför stor osäkerhet. I praktiken innebär detta att statistiken i stor 
utsträckning redovisas utifrån län, och i vissa fall kommun, och kön.  
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1.2.5 Referenstider 

Eftersom den regionala jämställdhetsstatistiken avser flera områden och 
hämtas från ett stort antal källor är referenstiderna varierande. I de flesta 
tabeller används helårsstatistik eller statistik som består av sammanslagna 
årgångar. Undantag är ohälsotalet, sjukpenningtalet och pågående sjukfall 
som redovisas för december aktuellt år. För statistik avseende arbetssökande, 
öppet arbetslösa, deltidsarbetslösa samt timanställda används genomsnittligt 
antal per månad aktuellt år. I likhet med redovisningsgrupperna har valet av 
referenstider styrts av vad som är möjligt utifrån sekretesskäl (som innebär 
risk för röjande) eller osäkerhet i skattningarna  

Statistiken avser den, vid insamlingstillfället, senast tillgängliga referenstiden. 
I 2021 års publicering betyder det att den största delen av statistiken avser år 
2020. I bilaga till Statistikens framställning (StaF) finns referenstider angivna 
för de tabeller som den regionala jämställdhetsstatistiken tillgängliggör i 
december 2021. 

2 Tillförlitlighet 

2.1 Tillförlitlighet totalt 

Vad gäller tillförlitlighet i de olika undersökningar varifrån statistiken 
hämtats hänvisas i första hand till respektive undersökning. Källa anges i 
anslutning till varje tabell och diagram.  

I de fall som statistiken hämtas från urvalsundersökningar redovisas 95-
procentiga konfidensintervall. Redovisningen görs i samma tabell som 
punktskattningen.  

2.2 Osäkerhetskällor 

Vad gäller osäkerhetskällor i de olika undersökningar varifrån statistiken 
hämtats hänvisas i första hand till respektive undersökning. Källa anges i 
anslutning till respektive tabell och diagram. Den regionala 
jämställdhetsstatistiken är i stor utsträckning baserad på register och 
administrativa data. 

2.2.1 Urval 

Den regionala jämställdhetsstatistiken genomför inte någon egen 
urvalsundersökning, utan hämtar statistik från andra befintliga 
undersökningar och register. För mer information om urval i de 
undersökningar från vilka statistiken hämtats; se respektive källa som anges i 
anslutning till varje tabell och diagram. 

2.2.2 Ramtäckning 

Mycket övergripande kan sägas att den regionala jämställdhetsstatistiken, 
oavsett vilken åldersgrupp som studeras, har för ambition att så långt som 
möjligt omfatta alla kvinnor och män, flickor och pojkar som är bosatta i 
Sverige.  

Se respektive undersöknings dokumentation för mer information. Källa anges 
i anslutning till respektive tabell och diagram. 
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2.2.3 Mätning 

I de flesta undersökningar hämtas uppgift om kön från befolkningsregistret. 
Registret bygger på utdrag från Skatteverkets folkbokföringsregister och 
innehåller uppgift om individens juridiska kön. Det juridiska könet härleds 
från individens personnummer. I alla tabeller som den regionala 
jämställdhetsstatistiken redovisar avser begreppet kön juridiskt kön och 
redovisningsgrupperna är därför kvinnor och män, flickor och pojkar. 

I tabellen Anmälda brott; köp av sexuell tjänst respektive köp av sexuell handling av 
barn under 18 år, 2020 redovisas inte statistiken uppdelad på kön. Detta 
eftersom brottskoderna som statistiken bygger på inte innehåller uppgift om 
kön.  

2.2.4 Bortfall 

När statistik hämtas från urvalsundersökningar redovisas också 95-procentiga 
konfidensintervall som ett mått på osäkerheten i skattningen. För mer utförlig 
information om bortfall hänvisas till respektive undersökning. Källa anges i 
anslutning till respektive tabell och diagram.  

2.2.5 Bearbetning 

Den statistik som redovisas inom den regionala jämställdhetsstatistiken utgörs 
antingen av återpubliceringar av annan statistik eller av nya bearbetningar av 
redan befintlig statistik. I de fall då statistiken utgörs av nya bearbetningar av 
mikrodata görs dessa av den som ansvarar för statistiken i fråga. För statistik 
som tas fram inom SCB finns rutiner för granskning av de färdiga tabellerna 
och diagrammen. För statistik som tagits fram av andra aktörer görs en 
rimlighetsgranskning innan publicering. Viss manuell bearbetning av 
makrodata görs inom den regionala jämställdhetsstatistiken. Sådana 
bearbetningar granskas alltid okulärt innan publicering. 

I syfte att undvika tabeller som innehåller låga statistikvärden har designen av 
varje tabell noggrant setts över. För några tabeller har det inte varit möjligt att 
helt eliminera förekomst av låga tal varmed röjandekontroll gjorts och vissa 
statistikvärden undertryckts av sekretesskäl. 

2.2.6 Modellantaganden 

Denna källa bidrar inte till osäkerhet i statistiken. 

2.3 Preliminär statistik jämförd med slutlig 

Denna kvalitetsdeklaration avser enbart den slutliga statistiken. 

3 Aktualitet och punktlighet 

3.1 Framställningstid 

Framställningstiden för statistik beräknas från referenstiden fram till det att 
statistiken publiceras. Att ange framställningstid för den regionala 
jämställdhetsstatistiken är inte meningsfullt då all publicering avser statistik 
som ursprungligen kommer från olika undersökningar med vitt skilda 
referenstider. Den regionala jämställdhetsstatistiken i form av Excelfiler 
publiceras för första gången i december 2021. Syftet är att tillgodose 
användarnas behov av aktuell jämställdhetsstatistik. 
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3.2 Frekvens 

Regional jämställdhetsstatistik, utöver visualiseringen av statistik som tidigare 
funnits publicerad i databaser, tillgängliggörs i form av Excelfiler i december 
2021. 

3.3 Punktlighet 

Publicering har genomförts i enlighet med fastslaget datum i SCB:s 
publiceringskalender.  

4 Tillgänglighet och tydlighet 

4.1 Tillgång till statistiken 

Den regionala jämställdhetsstatistiken finns tillgänglig i form av 
nedladdningsbara Excelfiler på SCB:s webbplats, www.scb.se/LE0203, samt 
via temaingången Jämställdhet i län och kommuner (scb.se).  

4.2 Möjlighet till ytterligare statistik 

Mot bakgrund av att den regionala jämställdhetsstatistiken inte har någon 
egen datainsamling hänvisas till de undersökningar varifrån statistiken 
hämtats. 

4.3 Presentation 

Den regionala jämställdhetsstatistiken presenteras i form av Excelfiler samt 
även, sedan tidigare, i form av visualiseringar av relevant statistik som redan 
publicerats i SSD inom ramarna för andra undersökningar. 

4.4 Dokumentation 

Statistikens kvalitet beskrivs i föreliggande dokument och är tillgängligt på 
www.scb.se/LE0203, under rubriken Dokumentation. Se även motsvarande 
dokument för den nationella jämställdhetsstatistiken på www.scb.se/LE0201, 
under rubriken Dokumentation.  

För mer utförlig dokumentation om statistikens framställning hänvisas till 
respektive undersökning. 

5 Jämförbarhet och samanvändbarhet 

5.1 Jämförbarhet över tid 

Källan anges i anslutning till respektive tabell. För mer utförlig information 
om tabellerna hänvisas till respektive undersökning. 

5.2 Jämförbarhet mellan grupper 

Eftersom den regionala jämställdhetsstatistiken använder uppgifter från flera 
olika undersökningar manas till försiktighet vid jämförelser av statistik 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. 

http://www.scb.se/LE0203
https://scb.se/hitta-statistik/temaomraden/jamstalldhet/jamstalldhet-i-lan-och-kommuner/
http://www.scb.se/LE0203
http://www.scb.se/LE0201
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5.3 Samanvändbarhet i övrigt 

Eftersom den regionala jämställdhetsstatistiken hämtar underlag från andra 
undersökningar hänvisas till respektive undersökning för information om 
eventuell samanvändbarhet. 

5.4 Numerisk överensstämmelse 

Arbetsmarknadsstatistiken som redovisas i tabellerna Arbetssökande 20–64 år, 
genomsnittligt antal per månad 2020, Öppet arbetslösa 20–64 år, genomsnittligt 
antal per månad 2002–2020 samt Deltidsarbetslösa och timanställda 20–64 år bland 
inskrivna hos arbetsförmedlingen, genomsnittligt antal per månad 2020 hämtas från 
Arbetsförmedlingen och inte från SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU). 
Anledningen till detta är att AKU är en urvalsundersökning med begränsat 
antal observationer och möjligheterna till nedbrytning på regional nivå är 
därför begränsade. 

Allmänna uppgifter 

A Klassificeringen Sveriges officiella statistik 

Den regionala jämställdhetsstatistiken är inte officiell statistik.  

B Sekretess och personuppgiftsbehandling 

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik  
gäller sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen  
(2009:400). För att skydda enskilda personers eller företags sekretessreglerade  
uppgifter säkerställs att de inte kan röjas direkt eller indirekt i den  
statistik som offentliggörs.  
 
I syfte att undvika tabeller som innehåller låga statistikvärden har designen av 
varje tabell i den regionala jämställdhetsstatistiken noggrant setts över. För 
några tabeller har det inte varit möjligt att helt eliminera förekomst av låga tal 
varmed röjandekontroll gjorts och vissa statistikvärden redovisas inte av 
sekretesskäl. 

C Bevarande och gallring 

Frågan om bevarande och gallring är under utredning inom 
Jämställdhetsstatistiken. För information om gallringsföreskrifter för de 
undersökningar som utgör underlag till Jämställdhetsstatistiken hänvisas till 
respektive Kvalitetsdeklaration. Källor för den statistik som redovisas inom 
Jämställdhetsstatistiken anges vid respektive tabell och diagram.  

D Uppgiftsskyldighet 

Uppgiftsskyldighet föreligger inte till den regionala jämställdhetsstatistiken. 

E EU-reglering och internationell rapportering 

Den regionala jämställdhetsstatistiken omfattas inte av någon EU-reglering.  
 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets--och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400
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F Historik 

Regional jämställdhetsstatistik har tidigare tagits fram på uppdragsbasis. År 
2021 skapade SCB en temaingång med en visualisering av regional 
jämställdhetsstatistik på SCB:s webbplats. Statistiken är sådan som redan 
publicerats i SSD inom ramarna för andra produkter. I december samma år 
kompletterades temaingången med en större uppsättning fritt tillgängliga 
Exceltabeller, vilka föreliggande dokumentation avser. 

G Kontaktuppgifter  

 

Statistikansvarig 
myndighet Statistiska centralbyrån 

Kontaktinformation Sektionen för samordning och tvärområden 

E-post jamstalldhet@scb.se 

Telefon 010 – 479 40 00 (Statistikservice) 

 


