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I tabellerna kan det förekomma tomma celler, - eller 0. Det betyder antingen att inget 
finns att redovisa (värdet 0) eller att uppgifterna inte är tillgängliga eller att de är alltför få 
till antalet för att kunna redovisas på ett säkert sätt.

Medelvärde 
Medelvärdet är summan av värdena i den 
aktuella redovisningsgruppen dividerat 
med antalet personer i gruppen. 

Medianvärde
Medianvärdet är det mittersta värdet i 
redovisningsgruppen då de observerade 
värdena sorterats i stigande ordning efter 
värdet. 

Övriga hushåll
Hushåll som inte kan klassas som ensam-
stående eller sammanboende räknas som 
övriga hushåll, exempel kompisboende 
och generationsboende. 

Sysselsättningsgrad 
Sysselsättningsgraden visar hur stor andel 
av befolkningen i arbetsför ålder (20-64 
år) som är sysselsatt. Personer som utfört 
minst en timmes arbete under en mät-
vecka, antingen som anställd, företagare 
eller medhjälpare i ett familjeföretag, 
räknas som sysselsatta. 

Ekonomiskt bistånd
Ekonomiskt bistånd är socialtjänstens ar-
bete med att hjälpa personer så att de kan 
klara sin försörjning på egen hand. 

Läsanvisning för broschyren ”Svart på vitt - tal 
om kvinnor och män i Kalmar”
Uppgifterna i ”Svart på Vitt” kommer till övervägande del från SCB:s och andra statistikansva-
riga myndigheters produktion. Källan finns angiven i anslutning till respektive tabell och dia-
gram. Tabeller och diagram ger i de flesta fall uppgifter om antal och/eller andelar i % med olika 
egenskaper dels för kvinnor dels för män.

Andel i % redovisas på två sätt:
• Andel (%) av alla kvinnor och andel (%) av alla män, exempel högsta utbildningsnivå. 
• Könsfördelningen (%) mellan kvinnor och män, exempel tillgång till barnomsorg.

Totaluppgiften i tabeller stämmer inte alltid med deluppgifterna på grund av avrund-
ningar. När det gäller statistikens kvalitet hänvisas till angivna källor. Delar av statisti-
ken i ”Svart på Vitt” kommer från urvalsundersökningar, exempel Polisens och Kalmar 
kommuns trygghetsundersökning. 
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