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00 bok Mäta jämlikhet.indb   5 2015-07-16   08:25



Stat i s t i sk a  redsk ap f ör  
at t  h it ta  och a na lysera 
ojä m l i k het   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 6

Felmarginaler  ..................................  107

Centralvärden  .................................  110
Centralvärdenas baksidor  ...................  111

Värdenas spridning  .........................  111

Index och andra sammanfattande  
värden  ............................................  118

Kvoter  ...........................................   123

Hu r presentera  resu ltat?    125

Lyft fram dina slutsater  ...................  125
Rangordna  .....................................  126
Hur placera variablerna  ......................  127
Vilka tidsserier? ................................  128

Använd grafiken för att underlätta 
 jämförelser  .....................................  131

Skalor och axlar  ...............................  132
Likadana tabeller och diagram  ............   135
Rosa och blått?  ................................  138
Kom ihåg kommentaren  ....................  138

Hur talar vi om statistiken?  .............  139
Var noggrann och korrekt  .................   141
Procent eller absoluta tal?  ...................  142

Tol k a s tat i s t i ken   . . . . . . . . . . . .   145

Identifiera vad som inte syns  ...........  146

Titta också på likheter  ....................  147

Relatera till normen  ........................  148

Komplettera informationen  ............  151

Fundera över minoritetsgrupperna  ..  152

Beskriv problemet  ...........................  153

Vad vill vi uppnå?  ...........................  156

Hur kan sambandet förklaras?  ........  158
Mellanliggande variabler  ....................  158
Bakomliggande variabler  ....................  160
Hitta en rimlig förklaring  ...................  161

A nvä nd s tat i s t i ken   . . . . . . . . .  16 4

Statistik som diskussionsunderlag  
snarare än fakta  ...............................  164

Mål för mått på makt  .....................  165
SMART:a mål  .................................  168
Måluppfyllelsegrad  ..........................   175
Mål för opinionsbildare  ....................   176

Från räkna till agera  .......................   177

Avslut n i ng   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  181

Kä l lor  och referenser   . . . . .  182

00 bok Mäta jämlikhet.indb   6 2015-07-16   08:25



7

Förord 

Detta är en bok som sprungit ur praktik. Under flera års arbete 
med jämlikhet och statistik har jag stött på ett stort antal olika 

frågeställningar, tveksamheter, funderingar och ibland direkta felaktig-
heter. Jag har sett hur jämställdhets- och jämlikhetsarbetare tar fram 
statistiska undersökningar som är mer eller mindre värdelösa på grund 
av småfel som lätt hade kunnat undvikas, eller som skulle ha kunnat 
bli så mycket bättre med några små korrigeringar. Jag har sett statisti-
ker ta fram siffror till likabehandlingsarbete som förstärker kategorise-
ringar och fördomar snarare än öppnar upp och inkluderar. Ofta har 
jag fått frågan om litteraturtips, men inte haft några svar.

Därför har jag nu skrivit ned mina tankar kring de luckor jag själv 
hittat. Ibland är det ren statistik, där jag vet att kompetensen bris-
ter hos många jämställdhetsarbetare. Ibland är det ren maktteori där 
jag hittat brister hos många statistiker. Det är inte konsekvent gjort 
eftersom detta inte skulle rymmas i bokens format. Det är inte hel-
ler vetenskapligt gjort eftersom det finns mycket lite vetenskap inom 
området. Jag har kompetens inom både normkritiskt jämlikhetsarbete 
och statistik men är inte fullärd inom någondera. Däremot har jag 
erfarenhet av att arbeta med båda, och av att hitta lösningar, model-
ler och metoder som fungerat i praktiken. Jag välkomnar alla som vill 
komma med synpunkter och idéer och jag kommer förmodligen att 
skriva vidare när min erfarenhet byggs på och tankarna blir fler. Det 
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98

är inte fullt ut en metodbok för varken normkritik eller statistik, utan 
någonting däremellan och lite både och. Den är full av tankar som inte 
är helt färdigtänkta och idéer som behöver utvecklas. 

Läs boken med detta som bakgrund. Du får inga exakta regler utan 
en uppsättning förhållningssätt, utgångspunkter. De är mer eller min-
dre praktiskt formulerade, men aldrig universella och alltid öppna för 
tolkning och ifrågasättande. Ha hjärnan med och glöm inte bort de 
behov och förutsättningar som styr ditt arbete. En sak är säker: det 
finns sällan några självklara rätt eller fel, vare sig när det gäller statistik 
eller jämlikhet. 

Slutligen vill jag tacka några personer utan vilka den här boken inte 
hade blivit av. Först och främst min förläggare Gabriella Fägerlind för 
bra synpunkter och kommentarer, samt Charlotte Ovesson och Karin 
Dohrnér för ingående läsning och kommentarer i olika skeden av pro-
cessen. Dessutom alla kollegor och vänner som mer eller mindre aktivt 
och medvetet bidragit med kommentarer och lösningar när jag fast-
nat, i synnerhet värt att nämna Nisse Dohrnér, Malin Gustavsson, Anna 
Karlsson och Greta Suvén. Och inte minst alla uppdragsgivare som givit 
mig möjligheten att konfronteras med och hjälpa till att lösa de fråge-
tecken som uppstått i deras arbete.
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Räkna med jämlikhet!

Ofta används statistik som självklara fakta som speglar verklig-
heten. Lika ofta hör vi den tidigare brittiske premiärministern 

Disraelis citat upprepas: ”det finns tre sorters lögner: lögn, förbannad 
lögn och statistik”. Båda påståendena är lika felaktiga. 

Statistik säger något om verkligheten, men vad det säger beror 
på vad statistikproducenten vill att siffrorna ska säga och hur vi tolkar 
dem. Statistik kan vara väl eller illa framtagen. Statistik kan användas 
för att lyfta fram tidigare dolda sidor av verkligheten men den kan 
också användas för att mörka något vi inte vill ska synas. Därför är det 
viktigt att vi som läsare av statistik tänker kritiskt kring de siffror vi får 
presenterade för oss liksom att vi som producenter av statistik tänker 
igenom och är tydliga i vårt statistikarbete för att underlätta en sådan 
granskning.

Den senaste tidens utveckling inom arbetet för jämlikhet har allt-
mer kommit att fokusera på begreppet normkritik. Normkritiken för-
skjuter frågeställningen om jämlikhet från den utsatta gruppen till den 
gynnade och i synnerhet till de normer, strukturer och processer som 
upprätthåller underordningen. En viktig del i detta är att ifrågasätta 
hur samtalet om utsatta grupper ofta framställer dem som homoge-
na och oföränderliga, enbart eftersom de just bryter mot samhällets 
normer. Gruppen homosexuella framställs exempelvis ofta som glada  
bögar i Prideparaden, invandrare skildras som fattiga muslimer i för-
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orten, och bilden av en funktionsnedsatt är en rullstolsburen person. 
Normkritiken synliggör och vill förändra dessa föreställningar och  
istället peka ut och definiera de grupper som har makten och hur  
samhällets ensidiga anpassning till deras villkor exkluderar och diskri-
minerar en mycket varierad grupp av normbrytare. 

Statistik handlar om att dela in i grupper och undergrupper utifrån 
vad vi är intresserade av, och jämföra storleken på grupperna. Vi kan 
till exempel jämföra hur många av kvinnor respektive män som bär 
kjol respektive byxor. Då har vi gjort fyra grupper: kvinnor med kjol, 
kvinnor med byxor, män med kjol och män med byxor. Hur grup-
perna görs beror på vad vi tänker oss är relevant i förväg. Därför kan 
statistiken bygga vidare på föreställningar om hur personer med den 
ena eller den andra grupptillhörigheten är och lever och därmed för-
stärka fördomar och normer. Normkritiker är därför ofta skeptiska till 
statistik som verktyg för att granska verkligheten. Statistik delar upp, 
kategoriserar, målar upp stereotyper och förstärker på så sätt fördomar. 
Samtidigt är statistik ett av de starkaste verktyg vi har för att kartlägga, 
synliggöra och visa på skillnader i levnadsvillkor mellan olika grupper. 
Rätt använd kan statistik därför användas i normkritiskt syfte – både 
för att visa på olikheter inom olika kategorier, visa på komplexa struk-
turer och skillnader inom grupper och visa på en grupps dominans 
samt för att identifiera de praktiska aspekterna av hur grupprelaterad 
makt tar sig uttryck.
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Vad är statistik?

Användningsområden
Statistik tas fram på flera olika sätt och med flera olika syften. Vem 
som tagit fram statistiken, hur och varför påverkar dess utformning 
vilket gör att du inte kan hantera all statistik på samma sätt. Det gäl-
ler oavsett om du är läsare eller producent av statistiken. Grovt räknat 
finns tre huvudsakliga syften med att ta fram statistik: 

•	 Opinionsbildning/påtryckning

•	 Forskning/kartläggning

•	 Verksamhetsutveckling	

Opinionsbildande statistik
Opinionsbildande statistik vill så mycket som möjligt lyfta fram de 
aspekter av verkligheten som stödjer opinionsbildarens bild av verklig-
heten. Det gör att statistiken ofta är tillrättalagd och verkligheten den 
visar ganska svartvit. Det måste inte betyda att den är felaktig. Statistik 
är ett av de viktigaste redskapen i den demokratiska processen, ett bra 
sätt att visa på olika problem och missförhållanden som behöver åtgär-
das. Få politiker eller medborgare har tid, kraft och kompetens att ta 
till sig komplexitet och nyanser. Så länge statistiken tagits fram på ett 
korrekt sätt och inga felaktiga slutsatser dragits kan förenklingar vara 
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ok. Dock kräver opinionsbildande statistik en extra tanke både från 
den som tar fram och för den som använder eller tolkar den. 

Det finns flera sätt att som läsare identifiera att statistiken är just 
opinionsbildande. Ett ganska säkert tecken är om du inte får veta sär-
skilt mycket om hur undersökningen genomförts eller om eventuella 
tveksamheter i resultatet. Målgruppen för opinionsbildare har sällan 
tid eller kompetens att sätta sig in i vad olika statistiska mått innebär 
eller hur resultatet påverkats av vilken fråga som ställts. 

En annan tydlig markör för opinionsbildande statistik är att siff-
rorna saknar sammanhang eller har få jämförelsepunkter. Om du 
till exempel kan läsa på löpet att ”40% av svenskarna tycker att …” 
kan du vara ganska säker på att det finns ett politiskt budskap bakom 
påståendet. 40% kan vara en stor eller en liten opinion beroende på 
vilken fråga det gäller, hur opinionen sett ut innan och hur den ser ut 
i andra frågor. 

Värdeladdade och otydliga ord som uttrycker till exempel mängd 
utan att motivera ordvalet är ett annat kännetecken. Ett uttryck som 
”mycket stora” skillnader är en tydlig signal att avsändaren vill signa-
lera något mer än fakta med sin statistik. Hur stor är en ”stor” skillnad? 
Hur stor är en ”mycket stor” skillnad? Vad skulle en ”liten” skillnad 
ha varit? Detsamma gäller om slutsatserna som dras av statistiken ut-
trycker tydliga och okomplicerade ställningstaganden i hur politiker 
och andra makthavare bör agera, vilka beslut som bör fattas och åtgär-
der som bör vidtas. 

Det finns anledning för läsaren att fundera över hur trovärdig opi-
nionsbildande statistik är och hur den skulle ha sett ut om det hade 
varit den motsatta åsikten som skulle föras fram. Går det att undersöka 
frågan på ett annat sätt och få ett annat resultat? Hur ser resultaten ut 
över tid och i större sammanhang? Det kan vara en helt oklanderlig 
undersökning som gränsar till forskande statistik utan att det syns. 
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Om du själv tar fram statistik i opinionsbildande syfte bör du därför 
vara noga med att i din presentation ha med information om veten-
skapligheten i din undersökning. Om du dessutom kan hänvisa till 
andra forskare som tagit fram liknande resultat eller resultat som visar 
i samma riktning stärks dina siffror än mer. Tänk på att även om de 
flesta inte orkar eller vill ta sig igenom fackmässiga texter om reliabili-
tet och felmarginaler, så kan det alltid finnas enstaka siffernördar som 
inte vill annat än att slå hål på din argumentation genom att visa på 
dess vetenskapliga brister – inte minst i motståndarlägret. Ge dem inte 
den chansen! 

Forskande och kartläggande statistik
Forskande och kartläggande statistik vill ge en så god spegling av verk-
ligheten som möjligt. Den är gjord ”efter konstens alla regler” och i 
den mån någon statistik är tillförlitlig är det denna. De slutsatser som 
dras är ofta tydligt formulerade och begränsade. Det förs långa reso-
nemang kring statistisk metod och metodologiska val, brister i under-
sökningen och andra faktorer om undersökningen genomförts och hur 
det påverkat resultatet.

Jämförelser över tid, med andra länder och med andra frågor 
och fenomen är vanliga. Istället för ”stora” skillnader eller föränd-
ringar används mer precisa formuleringar som mängd- och andels-
angivelser, till exempel ”dubbelt så stor som” eller ”25% fler än”. 
Det förs också ofta ett längre resonemang som syftar till att förklara 
skillnader, som söker orsaker och vill förklara varför, inte bara på-
peka ”att”. Typiskt för forskande statistik är också att den vill ge en 
överblick för en utomstående. Stora datamängder och långa tids-
serier (och/eller andra jämförelsepunkter) är därför vanligt och det 
material som presenteras kräver sällan så mycket förkunskap för att 
ge en bild av situationen.
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Givetvis kan du ifrågasätta även den allra bäst genomförda under-
sökningen med de allra mest försiktiga slutsatserna. Karl Poppers teori 
om falsifierbarhet gäller i statistiska sammanhang. Förenklat säger den 
att: en undersökning som det inte går att ha invändningar emot är per 
definition inte vetenskaplig. Du kan också fundera över vilken fråga 
som ställts och i vilket sammanhang, över urval, felmarginaler, hur det 
gick till vid resultatsammanräkningen och mycket annat. Du kan ställa 
frågan om statistik ens är det korrekta redskapet för att svara på frågan 
och huruvida de slutsatser som dragits är korrekta. Statistikproducen-
ten kommer då att svara och försvara sitt arbete, och bäst motiverad 
ståndpunkt kommer att vinna.  

Verksamhetsutvecklande statistik
Den tredje typen av statistik är den som ska användas i verksamhetsut-
veckling. Den skiljer sig från den forskande statistiken främst på så sätt 
att den har ett inifrånperspektiv på det den ska mäta. Syftet med den 
är att identifiera utvecklingspotentialer och att följa upp resultat av in-
satser, reformer och åtgärder. Den är ägnad att läsas av personer som 
är väl insatta i verksamheten och vet hur det fungerar och statistiken 
kan därför lägga stort fokus på vissa detaljer. Den blir sällan nöjd utan 
väcker hela tiden nya frågor som skulle kunna undersökas – statistiskt 
eller på annat sätt. 

Verksamhetsutvecklande statistik fokuserar också ofta på proces-
ser snarare än på resultat (som står i fokus för både opinionsbildande 
och forskande statistik). ”Hur?” och ”Varför?” är viktigare frågor än 
”Vad?”. Anledningen är att det ofta är i arbetsprocesserna som verk-
samhetsutvecklingen sker. Åtgärder för mer ickediskriminerande för-
hållningssätt består ofta (förutom i utbildning) i förändrade rutiner, 
checklistor och regler som förväntas förändra medarbetarnas beteende 
i någon riktning. Dessa följs sedan upp i resultat men för att resultaten 
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ska vara intressanta krävs undersökningar om i vilken mån de nya 
rutinerna följs, hur medarbetarna förhåller sig till dem och vad som 
kan förbättras. Verksamhetsförbättrande statistik kombineras därför 
ofta med olika kvalitativa metoder, som intervjuer, fokusgrupper eller 
observationer. 

Oavsett …
Det finns inga knivskarpa gränser mellan de olika typerna av statistik. 
Det är svårt att bilda opinion med siffror som inte kan förankras i 
omkringliggande forskning och forskande statistik används ofta i opi-
nionsbildande syfte. Det finns sällan resurser och kunskap nog att ta 
fram rent verksamhetsutvecklande statistik utan den används ofta sam-
tidigt som kartläggning/forskning för att rapportera till överordnade i 
systemet eller som ett sätt för tjänstemän att driva fram politiska beslut 
i den ena eller den andra riktningen. Gränserna är flytande och många 
undersökningar kommer senare att användas till något annat de är 
tänkta för. En rapport från förvaltningen blir ett slagträ i den politiska 
debatten. En kartläggning från en intresseorganisation väcker frågor 
om en myndighets verksamhet och så vidare. 

I offentlig sektor är statistik ett redskap i dialogen mellan politiker 
och tjänstemän. En av de stora fördelarna med statistik är att den gör 
strukturer synliga och gripbara, den formulerar maktstrukturer ”svart 
på vitt” vilket gör det svårt att avfärda åtgärder som onödiga. Detta 
är en anledning till att exempelvis könsuppdelad statistik blivit ett så 
kraftfullt redskap i jämställdhetsarbetet. Att visa att halva befolkningen 
i en kommun inte har samma förutsättningar som andra halvan lyf-
ter jämställdhetsaspekterna av en verksamhet från en nedprioriterad, 
obekväm fråga till något som inte kan förnekas och måste hanteras. 
Samma siffror används också för att vidareutveckla verksamhet och för 
att rapportera till överordnade organ, både uppåt i hierarkin och till 
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exempelvis statliga myndigheter, och eftersom den är offentligt material 
kan media eller någon annan komma att använda den för att disku-
tera en fråga. Offentlig statistik innehåller därför aspekter av alla tre 
användningsområdena samtidigt.

Därför är det viktigt att en undersökning alltid är vetenskapligt 
framtagen. Oavsett vad den säger eller ska användas till finns ett antal 
regler som måste följas för att den alls ska vara giltig. Också avsändaren 
bör vara tydlig – vem har gjort undersökningen och i vilket syfte. Det 
ger ofta många intressanta svar på hur du ska förhålla dig till statisti-
ken. Är du själv producent bör du noga tänka igenom din egen posi-
tion och dina egna syften med statistiken och för läsarens skull bör du 
uttala detta tydligt till exempel i inledningen till en rapport. 

Låt dig inte heller luras av avsändaren. Du kan aldrig ta för gi-
vet att till exempel statistik från ett universitet är forskande, att den 
från ett politiskt parti är opinionsbildande eller att den från en kom-
munförvaltning är verksamhetsutvecklande. Det är inte så enkelt. 
Forskare har ofta egna åsikter och förutfattade meningar alternativt 
kan de bedriva forskning i verksamhetsutvecklande syfte. Partier och 
ideella organisationer kan ha skickliga statistiker som anstränger sig 
för att ge en rättvisande bild av verkligheten. Och det är sällan som 
ett statistiskt underlag i en organisation har ett rent verksamhetsut-
vecklande syfte. 

Det viktiga är att du funderar över syftet med den undersökning du 
har framför dig, eller som du ska genomföra. Vad ställer det för krav 
på dig som granskare eller utförare? Vad bör du minnas när du arbe-
tar med den undersökning du har framför dig? Ärlighet varar längst. 
Formulera för dig själv och för andra vad varje fråga i undersökningen 
ska användas till och vad du kan och inte kan använda den till. Var 
medveten om att du inte har hela sanningen framför dig – bara en 
mätbar aspekt av den.
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Statistik är att räkna
En vanlig syn på statistik är att det handlar om långa tidsserier och stor 
population. Sinnebilden är opinionsundersökningar och väljarbaro-
metrar, brottsstatistik och arbetslöshetsstatistik. Allt detta är statistik, 
men ordet rymmer så mycket mer. Skillnaden mellan olika kvalitativa 
metoder och statistik, kvantitativa metoder, är egentligen den att du 
räknar. I den stund du börjar uttala dig om ”hur många”, alltså frek-
vens i något sammanhang använder du dig av statistik och statistikens 
regler träder i kraft. Om du ber en skolklass räcka upp handen om vad 
de tycker i en fråga så blir det en opinionsundersökning i den klassen, 
även om de bara är 20 elever. Om du sedan försöker använda resultatet 
i den klassen för att uttala dig om alla skolklasser i hela Sverige blir det 
exempel på dålig statistik, men statistik likafullt. 

Du kan med andra ord ta fram statistik på tusen olika sätt. Du kan 
skicka ut enkätstudier till tusentals deltagare. Du kan gå till SCB och 
leta rätt på nationella siffror. Du kan ställa dig i en gatukorsning och 
räkna hur många gula bilar som kör förbi inom loppet av en timme … 
Räknandet, kvantifieringen är det centrala. 

Statistik är att jämföra
För att statistik ska bli intressant går det dock inte att låta en siffra stå 
ensam. När du har konstaterat att du såg 13 gula bilar på en timme, 
vad gör du då? Vad säger dig den siffran? Inget mer än just att 13 gula 
bilar körde förbi  …

För att ge siffran innebörd måste du jämföra den med en annan. 
Hur många gula bilar körde förbi i andra änden av staden? Vet du det 
kan du kanske säga hur vanliga gula bilar är i olika delar av staden. Hur 
många bilar körde förbi förra året? Vet du det kan du kanske säga hur 
förekomsten av gula bilar förändras. Hur många bilar i andra färger 
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körde förbi? Vet du det kan du kanske säga något om andelen gula 
bilar i bilparken. Det är jämförelsen som ger siffran innehåll. 

Om du bara mäter partisympatierna vid ett tillfälle får du en gan-
ska ointressant undersökning. Du måste ha en jämförelsepunkt nå-
gonstans – i tidigare undersökningar eller i förra Riksdagsvalet. När 
opinionsbildare av olika slag kastar ur sig en siffra om ”folkets åsikt” i 
någon fråga görs jämförelserna med andra frågor eller i värsta fall med 
en subjektiv uppfattning om vad som är en ”stor” opinion. Det är då 
extra viktigt att visa på statistikens komplexitet och att vrida och vända 
på siffrorna. Är det rätt jämförelsepunkter som valts? Hur ser resultatet 
ut om du jämför andra årtal eller andra länder (eller vad jämförelsen 
är gjord emellan)?

Jämförelser kan göras med vad som helst som känns relevant. Van-
ligast är att jämföra över tid, mellan grupper och med ideal. Ofta görs 
flera jämförelser samtidigt, vilket ger mer information och större möj-
ligheter att ge en nyanserad bild av verkligheten. 

Att jämföra över tid är inte så komplicerat, samma sak mäts vid två 
olika tillfällen och förändringen studeras. Tänk dock på att underlaget 
till det statistiska materialet inte får ha förändrats för att jämförelsen 
ska bli relevant. Om frågan formuleras annorlunda i en enkätunder-
sökning eller om innehållet i ett register görs om måste du fundera över 
om du kanske jämför äpplen och päron.

Att jämföra grupper är också mycket vanligt, till exempel att jäm-
föra olika partiers sympatisörer med varandra eller två skolor med var-
andra. Beroende på vad du vill ha för information och varför, måste 
du också här fundera över om grupperna är jämförbara. Är till exempel 
genomsnittligt betyg ett bra kvalitetsmått på skolor när vi vet att de 
har väldigt olika förutsättningar? En skola med många elever med låg 
socioekonomisk status kanske håller bättre kvalitet än en med många 
hög socioekonomisk status, trots lägre genomsnittsbetyg, eftersom de 
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