
 
 

   
 
 
Dnr VR 2016/128  Finansdepartementet 
  fi.registrator@regeringskansliet.se 
  Fi2016/03741/BATOT 

Nationella sekretariatet för genusforskning genus.se 

Göteborgs universitet facebook.com/genusflodet 

Box 709, 405 30 Göteborg  twitter.com/genus_se 

info@genus.gu.se instagram.com/genus.se 

+46(0)73-901 10 03  

 

 

Könsuppdelad individbaserad statistik i 
myndigheternas årsredovisningar 
 

Remissvar från Nationella sekretariatet för genusforskning, 
Göteborgs universitet 
 
Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet välkomnar 
föreslagna ändringen för förordningen (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag, om att myndigheter som redovisar individbaserad statistik i sina 
årsredovisningar ska presentera denna uppdelad efter kön. Det finns dock 
anledning att utveckla kravet mer i linje med den jämställdhetspolitiska 
utredningens förslag och inkludera analys i rapporteringskravet.  
 
Vår erfarenhet utifrån arbetet som stöd i JiM (Jämställdhetsintegrering i 
Myndigheter) sedan 2013 är att en tydlighet i uppdrag från regeringen likaväl som 
efterfrågan på resultat är avgörande för myndigheternas arbete med jämställdhet. 
Statistiken (och analysen) fungerar inte bara som ett underlag för regeringens 
beslutsfattande, men är även nödvändig för myndigheterna själva i deras arbete 
med jämställdhet och jämställdhetsintegrering.  
 
Förslag till skrivning 
Nationella sekretariatet för genusforskning föreslår i första hand följande 
skrivning:  

Den individbaserade statistik som ingår i resultatredovisningen ska vara 
uppdelad och analyserad ur ett genus- och 
jämställdhetsperspektiv, om det inte finns särskilda skäl mot detta. 

 
I andra hand föreslår sekretariatet följande skrivning:  

Den individbaserade statistik som ingår i resultatredovisningen ska vara 
uppdelad och analyserad efter kön, om det inte finns särskilda skäl mot 
detta. 

 
Motivering  
Även om det redan framgår i Förordning (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag, §1, att myndigheten både ska redovisa och kommentera 
verksamhetens resultat så bör analys kopplas direkt till kravet på den 
könsuppdelade statistiken. Risken är annars att kommentarerna hamnar på en 
övergripande nivå där kön inte görs synlig.  
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Förordningen är tydlig med att myndigheterna ska kommentera verksamhetens 
resultat i förhållande till uppgifter som framgår av myndighetens instruktion, men 
vår erfarenhet är att flertalet myndigheter trots skrivningar i instruktionen om 
jämställdhetsperspektiv på hela sin verksamhet ändå varken kommenterar detta 
eller presenterar könsuppdelad statistik och analys i sin årsredovisning.  
 
Promemorian hänvisar i sitt förslag till jämställdhetsutredningens slutbetänkande 
(SOU 2015:86) och att underlag och information från myndigheter utgör ett 
viktigt beslutsunderlag för regeringen, som gör det möjligt att se beslutens 
inverkan på jämställdheten. Den könsuppdelade statistiken som sådan säger dock 
ingenting om jämställdheten, men den är nödvändig för att kunna göra fortsatta 
efterforskningar och analys möjlig, och synliggörandet i sig har också en viktig 
betydelse. 
 
Att granska statistiken ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv innebär en mer 
fördjupad analys än att enbart fokusera på grupperna män och kvinnor eller 
flickor och pojkar. Ett genusperspektiv beaktar även sociala och biologiska 
konstruktioner av kön, och ett jämställdhetsperspektiv har uppnående av 
jämställdhetsmål som sin centrala utgångspunkt. Att enbart konstatera att kvinnor 
och män återfinns i olika yrken räcker inte. Det behövs också ett resonemang om 
vad de olika yrkena står för i termer av t.ex. manlighet och kvinnlighet – och att 
relatera konsekvenserna till jämställdhetspolitiska mål, t.ex. om ekonomisk 
jämlikhet. 
 
Behov av tydliggörande av särskilda skäl 
Det finns skäl att tydliggöra skrivningen ”om det inte finns särskilda skäl mot 
detta”, till exempel i Ekonomistyrningsverkets föreskrifter eller allmänna råd till 
förordningen. Detta i syfte att tydliggöra vad som kan vara undantag från den 
generella regeln. Exempelvis hur ser detta krav ut när populationen av individer är 
väldigt liten eller när det krävs ett stort manuellt arbete i organisationen för att 
kunna uppfylla kravet på könsuppdelad statistik. 
 
Utveckling av arbetet med statistik 
I jämställdhetsarbetet har det särskilt under de senaste åren betonats vikten av ett 
mer intersektionellt angreppssätt, vilket även det lyfts fram i 
jämställdhetsutredningen. Med en ökad förståelse för hur olika maktordningar 
samspelar väcks också behov av en mer nyanserad analys än den endast 
könsuppdelad statistik kan lägga grunden för. Ett steg i rätt riktning vore att i 
större utsträckning än idag koppla och korsa statistiken. Så som 
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jämställdhetspolitiken och dess mål är formulerade idag skulle det innebära att ha 
kön som övergripande indelningsgrund för all övrig statistik. Inte sällan redogörs 
statistiken idag för kön på enda sidan, ålder, funktion, geografi, etc. på andra 
sidan. Det trots att vi vet att kön spelar in och påverkar olika grupper män och 
kvinnor, flickor och pojkar.  
 
Statistik är ett trubbigt verktyg, och den könsuppdelade statistiken som den ser ut 
idag förstärker tvåkönsnormen, och osynliggör därmed också de personer som 
inte identifierar sig som man eller kvinna. Här kan det finnas anledning att utreda 
möjligheterna såväl som konsekvenserna av att införa ett tredje juridiskt kön, så 
som flera andra länder redan gjort, till exempel Australien, Indien och Tyskland. 
Utöver det kan myndigheter redan idag, i den utsträckning det är möjligt, utveckla 
sin egen insamling av statistik (egna undersökningar och enkäter, t.ex.) till att 
omfatta fler alternativ än man och kvinna.  
 

Beslut i detta ärende har fattats av föreståndare Kerstin Alnebratt efter utredning 
och förslag från Lillemor Dahlgren, verksamhetsledare för uppdraget 
Jämställdhetsintegrering i Myndigheter (JiM) i samråd med Maria Grönroos, 
biträdande föreståndare och Karin Klamfelt, verksamhetscontroller vid 
Ekonomienheten på Göteborgs universitet.  

 

 

Kerstin Alnebratt  

Föreståndare 

 

Nationella sekretariatet för genusforskning arbetar för att öka genomslaget för 
forskning och kunskap om genus och jämställdhet inom akademin och i 
samhället som helhet. Sekretariatet är en nationell enhet placerad på Göteborgs 
universitet. Bland våra externa uppdragsgivare finns regeringen och Nordiska 
ministerrådet.   

 


