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Policy för könsuppdelad statistik
Bakgrund
Kalmars jämställdhetsmål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma
samhället och sina egna liv. Kommunallagens 2:a kapitel säger att kommuner
och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl
för något annat.
Kalmar kommun som ställer sig bakom den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå har genom detta
ställningstagande förbundit sig att säkerställa likvärdig service till kvinnor och
män, flickor och pojkar oavsett kön och att göra jämställdhetsplaner inom alla
verksamhetsområden.
Analyserna leder till målformuleringar och åtgärder som ska följas upp och
utvärderas. Det är en fråga om rättvisa, demokrati, rättsäkerhet och kvalitet.
Könsuppdelad statistik är en nödvändighet för att göra det möjligt att kvalitetssäkra styrningen av arbetet i riktning mot uppställda mål
Policy
Tillgång till grundläggande fakta om kvinnors och mäns situation är en förutsättning för att kunna arbeta med jämställdhetsintegrering. Det innebär att all
statistik som relaterar till individer ska vara insamlad, analyserad och presenterad efter kön. Kön ska vara en övergripande och genomgående indelningsgrund i statistiken.
All individbaserad data som Kalmar kommun publicerar, använder i beslutsunderlag och utredningar skall om inte särskilda skäl talar för det vara könsuppdelade.
Datainsamling- och analysarbetet ska vara genomtänkt så att det redan från
början i processen och i tabellplanen säkerställer att kön utgör en indelningsgrund.
Enkätundersökningar bör ha tillräckligt stort urval för att kön ska kunna utgöra
en indelningsgrund i alla kombinationer och variabler i tabeller och diagram.
Det är lika viktigt att föra fram att en analys inte visar på skillnader mellan könen som att visa på och analysera eventuella skillnader.
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I de fall då det finns särskilda skäl mot könsuppdelad statistik ska detta anges i
underlag, publikation etc. tillsammans med en förklarande text.
Vägledning
Den statistik som berörs är den individbaserade, dvs. statistik som direkt eller
indirekt rör fysiska personer. Könsuppdelad statistik innebär att alla resultat,
såväl texter som tabeller och diagram, presenteras genomgående efter kön.
Tabeller och diagram ska vara uppställda så att de underlättar jämförelser mellan kvinnor och män. De ska dessutom innehålla information som synliggör de
jämställdhetsproblem som finns i samhället.
Kön som övergripande indelningsgrund
Begreppet övergripande indelningsgrund innebär att alla resultat redovisas
uppdelade på kvinnor och män i tabeller och diagram, såväl för enskilda variabler som för kombinationer av variabler. Observera att kvinnor och män inte
behöver stå överst i tabellhuvudet. Hur tabellen utformas beror på vad som ska
visas och på den frågeställning som ska besvaras.
Det är avgörande att redan i planeringen av ett uppdrag tänka igenom: Hur kan
jag beakta kön eller jämställdhet i uppdraget? Hur görs urval och beställning av
data?
Tillgången på könsuppdelad statistik är stor. Variabeln kön – dvs. juridiskt kön
och ålder är oftast inte problematiska att samla in, eftersom de oftast kan hämtas från personnummer.
Könsblinda grupper
I olika publikationer och material åskådliggörs ofta olika befolkningsgrupper
som könsblinda. Det är barn, ungdomar, äldre, brukare, människor med funktionsnedsättning, inrikes och utrikes födda. Även information med fokus på
olika befolkningsgrupper ska redovisas utifrån kön.
Här kan du få stöd
Behöver du hjälp när du ska planera ditt uppdrag, göra urval eller analysera
resultat, ta kontakt med jämställdhetsutvecklare och statistikansvarig i din förvaltning. Kommunledningskontorets strateg för jämställdhetsfrågor kan hjälpa
till med jämställdhetanalyser.
Läs mer om könsuppdelad statistik i SCB:s skrift ” Könsuppdelad statistik –
Ett nödvändigt medel för jämställdhetsanalys”

