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Könsuppdelad statistik – i arbetet för en jämställd medborgarservice 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att all statistik skall vara könsuppdelad, samt 
 
att sända detta beslut till samtliga nämnder, styrelser och bolag inom Uppsala kommun. 
 
 
Ärendet 
I Uppsala kommuns övergripande styrdokument Inriktning, verksamhet och ekonomi (IVE 
2013-2016) finns två inriktningsmål som direkt rör kommunens arbete med 
jämställdhetsintegrering. Det första målet säger att ”Uppsalaborna är jämställda genom att 
villkoren, delaktigheten och tillgängligheten är lika för alla” och det andra är att 
”Jämställdhetsintegrering är en naturlig del inom alla verksamhetsområden och utvecklas 
kontinuerligt”. Dessa mål ger hela den kommunala organisationen ett tydligt uppdrag att 
arbeta för att nå en jämställd medborgarservice. 

Sedan 2010 pågår ett kommunövergripande jämställdhetsintegreringsprojekt ”Hållbar 
jämställdhet”. Erfarenheterna från detta projekt tas till vara och sprids i hela den kommunala 
organisationen, bland annat vid projektets avslut i oktober 2013 . Men ännu saknas på många 
håll kunskap om de jämställdhetsproblem som finns i samhället. I det vardagliga samtalet 
finns det ofta stereotypa föreställningar om kvinnor och män. Ökad kunskap om verkligheten 
ger oss större möjligheter att påverka och förändra samhället. En sådan kunskap kan vi få med 
hjälp av fakta – i form av statistik – om kvinnor och män. Att ställa krav på könsuppdelad 
statistik är därmed att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering. 

Könsuppdelad statistik är ett verktyg för att synliggöra män och kvinnor som invånare och 
mottagare av kommunens tjänster med målsättningen att säkerställa att kvinnor och män får 
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lika god service oavsett kön. En förutsättning till att kunna arbeta med 
jämställdhetsintegrering; sätta mål och genomföra förändringar är tillgång till grundläggande 
fakta om kvinnor och mäns situation i den aktuella verksamheten.  

Könsuppdelad statistik syftar till att synliggöra kvinnor och mäns förutsättningar, livsvillkor, 
behov, prioriteringar och preferenser. 

Enligt 14 § förordning (SFS 2001:100) om den officiella statistiken anges att individbaserad 
officiell statistik ska vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta. 

Förordningen gäller den officiella statistiken. Men eftersom jämställdhetsintegrering är en 
strategi som omfattar all verksamhet, bör all statistik som ligger till grund för beslut i 
samhället vara könsuppdelad. 

Om all statistik vore könsuppdelad skulle de könsrelaterade skillnaderna och likheterna bli 
bättre synliggjorda och lättare att beakta eller åtgärda. Därför är det önskvärt att beslut fattas 
om att all statistik redovisas könsuppdelat. Det innebär att alla resultat, såväl texter som 
tabeller och diagram genomgående ska kunna presenteras efter kön. 

Därefter finns ett bättre underlag och förutsättningar för förvaltningar, bolag och producenter 
att göra könskonsekvensanalyser och företa åtgärder och därmed nå en mer jämställd 
medborgarservice. 
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