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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 dels i form av indikatorer för en mer långsiktig 
uppföljning av den nationella jämställdhetspolitiken. Den officiella 
jämställdhetsstatistiken tillgängliggör i huvudsak statistik på 
nationell nivå. För mer information om denna, se Statistikens 
framställning och Kvalitetsdeklarationen för Jämställdhetsstatistiken 
som finns tillgänglig på Jämställdhetsstatistik (scb.se) under rubriken 
Dokumentation. 

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 regionala jämställdhetsstatistiken inhämtar, precis som den 
officiella jämställdhetsstatistiken statistik från ett flertal 
undersökningar, myndigheter och organisationer. 

Uppgifter om den regionala jämställdhetsstatistikens kvalitet finns i 
Kvalitetsdeklarationen som finns tillgänglig på www.scb.se/LE0203  
under rubriken Dokumentation.  

Under första kvartalet av 2020 började Covid-19 spridas i Sverige och 
i världen. Framställningen av den regionala jämställdhetsstatistiken 
har inte påverkats nämnvärt av pandemin. För mer information om 
pandemins påverkan på statistiken om jämställdhet, se 
dokumentationen för den officiella jämställdhetsstatistiken. 

2 Undersökningsdesign 
Den regionala jämställdhetsstatistiken har inte någon egen 
datainsamling utan sammanställer statistik från ett antal 
undersökningar och register. Den omfattar både statistik som tidigare 
publicerats inom ramarna för andra undersökningar och om 
specialbearbetningar specifika för den regionala 
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.  

Eftersom den Regionala jämställdhetsstatistiken saknar egen 
datainsamling, men inhämtar statistik från andra undersökningar, 
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myndigheter och organisationer avser efterföljande avsnitt insamling 
av statistik snarare än data. För mer detaljerade beskrivningar av 
datainsamlingen hänvisas till respektive undersökning från vilka 
statistikvärden hämtats.   

2.1 Målstorheter 
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.  

2.2 Ramförfarande 
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 något med frågeställningarna som ska 
belysas (se Kvalitetsdeklarationen för den regionala 
jämställdhetsstatistiken) 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 hänvisas till respektive 
källa. 

Den regionala jämställdhetsstatistiken avser län och, i vissa fall, 
kommuner. Det får till följd att det inte alltid är möjligt att använda 
samma statistikkällor som i den nationella jämställdhetsstatistiken. 
Detta då den senare ofta bygger på urvalsundersökningar vars 
resultat inte alltid går att bryta ned på regional nivå.  

2.4 Insamlingsförfarande  

2.4.1 Datainsamling 

Till ett mindre antal tabeller hämtas statistikvärden från register på 
SCB (Inkomst- och taxeringsregistret och Yrkesregistret). Merparten 
av alla statistikvärden är dock hämtade från andra myndigheters 
statistikdatabaser, publicerade Excelfiler eller rapporter och tre 
tabeller har beställts från en annan myndighet. I den senaste 
statistiken som publiceras i december 2022 finns statistikvärden med 
källa SCB, Försäkringskassan, Folkhälsomyndigheten, 
Socialstyrelsen, Skolverket, Tillväxtanalys, Arbetsförmedlingen samt 
Brottsförebyggande rådet.  
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2.4.2 Mätning 

Se respektive undersökning från vilka statistikvärden hämtats samt i 
vissa fall noter i anslutning till respektive tabell. 

2.4.3 Bortfallsuppföljning 

Se respektive undersökning från vilka statistikvärden hämtats. I 
flertalet fall bygger statistiken på totalräknade uppgifter. 

2.5 Bearbetningar 
Till de flesta av tabellerna hämtas statistiken från redan publicerad 
statistik. Ofta görs ytterligare manuella beräkningar av till exempel 
andelar och könsfördelning.  

Tabellerna i länsfilerna uppdateras manuellt med statistikvärden från 
det erhållna eller hämtade underlaget. 

2.6 Granskning 
Granskningsrutiner finns för samtliga moment av bearbetning. 

2.6.1 Granskning under direktinsamlingen 

Den regionala jämställdhetsstatistiken har inte någon 
direktinsamling. 

2.6.2 Granskning av mikrodata och insamlade statistikvärden 

Den regionala jämställdhetsstatistiken behandlar inte mikrodata.  

Insamlade statistikvärden kontrolleras för rimlighet och 
samstämmighet. 

2.6.3 Granskning av makrodata 

Rutiner för outputgranskning finns inom den regionala 
jämställdhetsstatistiken.  

2.6.4 Granskning av redovisning 

Granskning sker inför publicering av Excelfilerna.  

2.7 Skattningsförfarande 
Den regionala jämställdhetsstatistiken styr inte över 
skattningsförfarandet i de undersökningar från vilka statistikvärden 
hämtats.  

2.7.1 Principer och antaganden 

För detaljerade beskrivningar; se respektive undersökning från vilken 
statistiken hämtats. 
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2.7.2 Skattningsförfarande för målstorheter 

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.  

2.7.3 Skattningsförfarande för tillförlitlighet 

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

2.7.4 Röjandekontroll 

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.  

3 Genomförande 

3.1 Kvantitativ information 
Excelfilerna som publiceras den 21 december innehåller 32 tabeller 
för samtliga 21 län; totalt 672 tabeller  

3.2 Avvikelser från undersökningsdesignen 
Nej. 



 

 

Bilaga 1: Tabellförteckning Regional jämställdhetsstatistik 
 

Nr  Tabell  Källa  Första 
referensår 

Senaste 
referensår 

 

RJ01  Ohälsotalet för personer 16–64 år, december 

2021 

Försäkringskassan  2021  2021   

RJ02  Sjukpenningtalet för personer 16–64 år, 

december 2021 

Försäkringskassan  2021  2021   

RJ03  Personer 16 år och äldre med pågående 

sjukfall efter antal dagar, december 2021 

Försäkringskassan  2021  2021   

RJ04  Befolkningen 16–84 år efter Body Mass Index 

(BMI), 2018–2021 

Folkhälsomyndigheten  2018–2021  2018–2021   

RJ05  Personer 16–84 år med riskabla alkoholvanor, 

2007–2010 till 2018–2021 

Folkhälsomyndigheten  2007–2010  2018–2021   

RJ06  Personer 16–84 år som röker dagligen, 2007–

2010 till 2018–2021 

Folkhälsomyndigheten  2007–2010  2018–2021   

RJ07  Dödsorsaker, 2021  Socialstyrelsen  2021  2021   

RJ08  Avgångna från gymnasieskolan efter program, 

2020/2021 

Skolverket  2020/2021  2020/2021   

RJ09  Utbetalda föräldrapenningdagar, 2021  Försäkringskassan  2021  2021   

RJ10  Antal nystartade företag, 2021  Tillväxtanalys  2021  2021   

RJ12  Öppet arbetslösa 20–64 år, genomsnittligt 

antal per månad 2002–2021 

Arbetsförmedlingen  2002  2021   



 

 

RJ13  Deltidsarbetslösa och timanställda 20–64 år 

bland inskrivna hos arbetsförmedlingen, 

genomsnittligt antal per månad 2021 

Arbetsförmedlingen  2021  2021   

RJ14  De 20 vanligaste yrkena för kvinnor 16–64 år i 

länet, 2020 

SCB, Yrkesregistret  2020  2020   

RJ15  De 20 vanligaste yrkena för män 16–64 år i 

länet, 2020 

SCB, Yrkesregistret  2020  2020   

RJ16  Kapitalinkomst för personer 20 år och äldre, 

2020 

SCB, Inkomst och taxeringsregistret  2020  2020   

RJ17:1   Oro för att utsättas för våldtäkt/sexuella 

angrepp, 2021 

Nationella trygghetsundersökningen, 

Brottsförebyggande rådet 

2021  2021   

RJ17:4  Oro för att utsättas för våldtäkt/sexuella 

angrepp, 2022 

Nationella trygghetsundersökningen, 

Brottsförebyggande rådet 

2022  2022   

RJ17:2   Valt en annan väg eller ett annat färdsätt på 

grund av oro för att utsättas för brott, 2021 

Nationella trygghetsundersökningen, 

Brottsförebyggande rådet 

2021  2021   

RJ17:5  Valt en annan väg eller ett annat färdsätt på 

grund av oro för att utsättas för brott, 2022 

Nationella trygghetsundersökningen, 

Brottsförebyggande rådet 

2022  2022   

RJ17:3   Oro för att utsättas för misshandel, 2021  Nationella trygghetsundersökningen, 

Brottsförebyggande rådet 

2021  2021   

RJ17:6  Oro för att utsättas för misshandel, 2022  Nationella trygghetsundersökningen, 

Brottsförebyggande rådet 

2022  2022   

RJ18:1   Självrapporterad utsatthet för sexualbrott, 

2021 

Nationella trygghetsundersökningen, 

Brottsförebyggande rådet 

2021  2022   

RJ18:3  Självrapporterad utsatthet för sexualbrott, 

2022 

Nationella trygghetsundersökningen, 

Brottsförebyggande rådet 

2022  2022   

RJ18:2   Självrapporterad utsatthet för misshandel, 

2020 

Nationella trygghetsundersökningen, 

Brottsförebyggande rådet 

2020  2020   



 

 

RJ18:4  Självrapporterad utsatthet för misshandel, 

2021 

Nationella trygghetsundersökningen, 

Brottsförebyggande rådet 

2021  2021   

RJ19  Anmälda misshandelsbrott mot personer 15 år 

och äldre efter relation till gärningsperson, 

2021 

Brottsförebyggande rådet  2021  2020   

RJ20  Urval av anmälda brott mot frihet och frid 

efter relation till gärningsperson, 2021 

Brottsförebyggande rådet  2021  2021   

RJ21:1  Anmälda våldtäkter och försök till våldtäkt mot 

personer 18 år och äldre, 2021 

Brottsförebyggande rådet  2021  2021   

RJ21:2  Anmälda brott; sexuellt ofredande mot 

personer 18 år och äldre, 2021 

Brottsförebyggande rådet  2021  2021   

RJ21:3  Anmälda brott; köp av sexuell tjänst respektive 

köp av sexuell handling av barn under 18 år, 

2021 

Brottsförebyggande rådet  2021  2021   

RJ22:1   Lagföringsbeslut efter huvudbrott, 2020  Brottsförebyggande rådet  2020  2020   

RJ22:2  Lagföringsbeslut efter huvudbrott, 2021  Brottsförebyggande rådet  2021  2021   

 

 


