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Demokrati, ledelse og ligestilling
LIGEDB1
LIGEDI1
LIGEDI0
LIGEDB2
LIGEDI2
LIGEDI3
LIGEDI4

LIGEDI5

Tabel: Opstillede og valgte kandidater til folketingsvalg efter kandidater, køn og alder
Tabel: Ligestillingsindikator for opstillede og valgte kandidater til folketingsvalg efter kandidater og alder
Tabel: Ligestillingsindikator for opstillede og valgte kandidater til folketingsvalg efter kandidater
Tabel: Opstillede og valgte kandidater til kommunalvalg efter kandidater, køn, alder og
kommune
Tabel: Ligestillingsindikator for opstillede og valgte kandidater til kommunalvalg efter kandidater, alder og kommune
Tabel: Ligestillingsindikator for opstillede og valgte kandidater til regionsvalg efter kandidater
Tabel: Ligestillingsindikator for opstillede og valgte kandidater til Europa-Parlamentsvalg
efter kandidater
Indikatorberegning:
Mænd (pct.): Angiver mænds andel af henholdsvis opstillede og valgte kandidater.
Kvinder (pct.): Angiver kvinders andel af henholdsvis opstillede og valgte kandidater.
Forskel mellem mænd og kvinder (procentpoint): Angiver mænds andel af henholdsvis opstillede og valgte kandidater minus kvinders andel af henholdsvis opstillede og valgte kandidater.
Opgørelsestidspunkt:
Opstillede og valgte kandidater er opgjort i forbindelse med det aktuelle valg. Alder er kandidaternes alder på valgdagen.
Statistikdokumentation:
Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg
Der findes ikke statistikdokumentation om kommunal- og regionsvalg, da opgaven laves af
Danmarks Statistik som en serviceopgave for Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Bemærkninger:
Ingen bemærkninger.
Tabel: Ligestillingsindikator for demokrati og ret efter embede
Indikatorberegning:
Mænd (pct.): Angiver mænds andel af udvalgte embeder.
Kvinder (pct.): Angiver kvinders andel af udvalgte embeder.
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Forskel mellem mænd og kvinder (procentpoint): Angiver mænds andel af udvalgte embeder
minus kvinders andel af udvalgte embeder.
Opgørelsestidspunkt:
Kønsfordelingen blandt udvalgsmedlemmer, ordførerskaber og ministre i Folketinget, partiformænd, regionsformænd/regionsdirektører, borgmestre/kommunaldirektører, departementschefer, højesteretsdommere samt landsretsdommere bliver opgjort pr. 1. juli i opgørelsesåret.
Statistikdokumentation:
Der findes ikke statistikdokumentation for denne tabel, da oplysningerne ikke er baseret på
statistikregister i Danmarks Statistik, men indsamlet fra diverse hjemmesider.
Bemærkninger:
Ingen bemærkninger.
LIGEDB6
LIGEDB7
LIGEDB8
LIGEDI6
LIGEDI7
LIGEDI8

LIGEDB9
LIGEDI9

Tabel: Bestyrelsesmedlemmer og direktører efter type, køn, uddannelse og alder
Tabel: Bestyrelsesmedlemmer og direktører efter type, virksomhedsstørrelse og køn
Tabel: Bestyrelsesmedlemmer og direktører efter type, branche (DB07 19-grp) og køn
Tabel: Ligestillingsindikator for bestyrelsesmedlemmer og direktører efter indikator, type,
uddannelse og alder
Tabel: Ligestillingsindikator for bestyrelsesmedlemmer og direktører efter indikator, type og
virksomhedsstørrelse
Tabel: Ligestillingsindikator for bestyrelsesmedlemmer og direktører efter indikator, type og
branche (DB07 19-grp)
Indikatorberegning:
Mænd (pct.): Angiver mænds andel af medlemmer af bestyrelser eller som direktør.
Kvinder (pct.): Angiver kvinders andel af medlemmer af bestyrelser eller som direktør.
Forskel mellem mænd og kvinder (procentpoint): Angiver mænds andel af medlemmer af
bestyrelser eller som direktører minus kvinders andel af medlemmer af bestyrelser eller
som direktører.
Opgørelsestidspunkt:
Bestyrelsesmedlemmer og direktører medtages, hvis de er indtrådt som deltager i eller før
referenceåret og være aktive ved udgangen af referenceåret.
Statistikdokumentation:
Medlemmer af bestyrelser og direktioner
Bemærkninger:
Der er personer i statistikken, som ikke er identificerbare, og det er derfor ikke muligt at
bestemme deres køn, alder, uddannelse mv. I nogle tilfælde er kønnet bestemt ved hjælp af
navnet. Indikatoren er kun beregnet i forhold til det antal bestyrelsesmedlemmer og direktører der er et oplyst køn på, og der er derfor et antal personer med oplyst køn, som der fx er
uoplyst alder og uddannelse på. Antallet af bestyrelsesmedlemmer og direktører med uoplyst køn kan ses i baggrundstabellerne.
Tabel: Beskæftigede lønmodtagere efter køn, lønmodtagergruppe og branche
Tabel: Ligestillingsindikator for beskæftigede lønmodtagere efter lønmodtagergruppe og
branche
Indikatorberegning:
Mænd (pct.): Angiver mænd i lønmodtagergruppen (fx topledere) set i forhold til mandlige
lønmodtagere i alt.
Kvinder (pct.): Angiver kvinder i lønmodtagergruppen (fx topledere) set i forhold til kvindelige
lønmodtagere i alt.
Forskel mellem mænd og kvinder (procentpoint): Angiver mænd i lønmodtagergruppen (fx
topledere) set i forhold til mandlige lønmodtagere i alt minus kvinder i lønmodtagergruppen
(fx topledere) set i forhold til kvindelige lønmodtagere i alt.
Opgørelsestidspunkt:
Sidste uge i november.
Statistikdokumentation:
Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
Bemærkninger:
Fordeling af beskæftigede lønmodtagere efter lønmodtagergruppe er medtaget under emnet
”Demokrati og ledelse”, da tabellen kan anvendes til at se andelen af hhv. mandlige og kvindelige topledere i pct. af mandlige og kvindelige lønmodtagere i alt. Topledere anvender
mindst halvdelen af arbejdstiden på ledelsesarbejde. Ledelsesarbejde omfatter planlægning,
ledelse, koordinering og evaluering af de overordnede aktiviteter i virksomheder, den offentlige sektor og andre organisationer eller organisationsenheder samt formulering og revidering af disses politikker, love, regler og bestemmelser.
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Familie og ligestilling
LIGEFB1
LIGEFI1

Tabel: Forældrepar efter barnets familieforhold, forældrenes dagpengeret, moderens højeste fuldførte uddannelse, faderens højeste fuldførte uddannelse og område
Tabel: Ligestillingsindikator for barselsdagpengedage til forældrepar (gennemsnit) efter
moderens højeste fuldførte uddannelse, forældrenes uddannelsesniveau og område
Indikatorberegning:
Far (dage): Angiver det gennemsnitlige antal orlovsdage fædrene har taget efter fødslen.
Mor (dage): Angiver det gennemsnitlige antal orlovsdage mødrene har taget efter fødslen.
Forskel mellem far og mor (dage): Angiver fædres gennemsnitlige antal orlovsdage minus
mødres gennemsnitlige antal orlovsdage.
Opgørelsestidspunkt:
Året angiver børnenes fødselsår. Orlovsdage kan vedrøre selve fødselsåret samt det efterfølgende kalenderår.
Statistikdokumentation:
Dagpenge ved sygdom eller fødsel mv.
Bemærkninger:
Indikatoren omhandler kun de børns familier, hvor moren og faren bor sammen og de begge
er berettiget til barselsdagpenge. Ved flerfoldsfødsler tælles forældrene kun én gang, da ret
til barselsorlov er knyttet til fødslen og ikke antallet af børn. Forældrenes ret til barselsdagpenge er defineret på baggrund af bl.a. indtjening i året, hvor barnet er født.

LIGEFI5

Tabel: Ligestillingsindikator for arbejdstimer for lønmodtagere (gennemsnitlig) efter alder og
familietype
Indikatorberegning:
Mænd (timer): Angiver det gennemsnitlige antal arbejdstimer pr. uge for mænd.
Kvinder (timer): Angiver det gennemsnitlige antal arbejdstimer pr. uge for kvinder.
Forskel mellem mænd og kvinder (timer): Angiver det gennemsnitlige antal arbejdstimer pr.
uge for mænd minus det gennemsnitlige antal arbejdstimer pr. uge for kvinder.
Opgørelsestidspunkt:
Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet er opgjort den sidste uge i november i opgørelsesåret. Oplysningen om familietype er opgjort pr. 31. december i opgørelsesåret. Tabellen
omhandler således befolkningen ultimo november i året med oplysning om deres familietype
pr. 31. december samme år.
Statistikdokumentation:
Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik og Husstande, familier og børn
Bemærkninger:
Forskellen i referencetidspunktet imellem de to statistikker betyder, at en del af befolkningen
i denne tabel har uoplyst familietype.

LIGEFB6
LIGEFI6

Tabel: Beskæftigede efter familietype, pendlingsafstand, køn og alder
Tabel: Ligestillingsindikator for pendlingsafstand (gennemsnitlig) efter familietype og alder
Indikatorberegning:
Mænd (km): Angiver det gennemsnitlige antal km mellem bopæl og arbejdssted for mænd.
Kvinder (km): Angiver det gennemsnitlige antal km mellem bopæl og arbejdssted for kvinder.
Forskel mellem mænd og kvinder (km): Angiver det gennemsnitlige antal km mellem bopæl
og arbejdssted for mænd minus det gennemsnitlige antal km mellem bopæl og arbejdssted
for kvinder.
Opgørelsestidspunkt:
Sidste uge i november.
Statistikdokumentation:
Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
Bemærkninger:
En pendler defineres som en person, der har erhvervsarbejde på en anden adresse end sin
egen bopæl, og kun disse personer indgår derfor i gennemsnitsberegningen. Pendlingsafstanden er beregnet som korteste vejafstand fra den beskæftigedes bopælsadresse til arbejdsstedsadressen, og hjemturen indgår ikke i pendlingsafstanden.

LIGEFB7
LIGEFI7

Tabel: Børn efter alder, familietype, mor status og far status
Tabel: Ligestillingsindikator for børn, der har adresse kun hos mor eller far efter alder
Indikatorberegning:
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Børn, der har adresse hos far (pct.): Angiver andel børn, der har adresse hos far set i forhold til børn, der ikke bor hos begge forældre.
Børn, der har adresse hos mor (pct.): Angiver andel børn, der har adresse hos mor set i
forhold til børn, der ikke bor hos begge forældre.
Forskel mellem børn, der har adresse hos far og børn, der har adresse hos mor (procentpoint): Angiver andel børn, der har adresse hos far set i forhold til børn, der ikke bor hos begge
forældre minus andel børn, der har adresse hos mor set i forhold til børn, der ikke bor hos
begge forældre.
Opgørelsestidspunkt:
Opgørelsen er pr. 1. januar i opgørelsesåret.
Statistikdokumentation:
Husstande, familier og børn
Bemærkninger:
Ingen bemærkninger.
LIGEFI8
LIGEFI9

Tabel: Ligestillingsindikator for fraværsdagsværk ved barns sygdom (gennemsnitlig) efter
sektor og indkomst
Tabel: Ligestillingsindikator for fraværsdagsværk ved barns sygdom (gennemsnitlig) efter
sektor og branche
Indikatorberegning:
Mænd (fraværsdagsværk): Angiver gennemsnitlig antal fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat
mandlig lønmodtager.
Kvinder (fraværsdagsværk): Angiver gennemsnitlig antal fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat
kvindelig lønmodtager.
Forskel mellem mænd og kvinder (fraværsdagsværk): Angiver gennemsnitlig antal fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat mandlig lønmodtager minus gennemsnitlig antal fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat kvindelig lønmodtager.
Opgørelsestidspunkt:
Fraværsdage i kalenderåret. Sektor og branche er hentet fra Erhvervsregistrets årlige udtræk til lønstatistikken. Indkomst er opgjort pr. 31. december i året.
Statistikdokumentation:
Fravær
Bemærkninger:
Opgørelsen omhandler kun lønmodtagere, der har bopælsbørn eller samværsbørn på bopælsadressen, og således har mulighed for fravær pga. barns sygdom. Der kan forekomme
personer med uoplyst indkomst. Disse personer er med i den samlede beregning af fraværsdage, men er ikke medtaget ved fordeling på indkomstintervaller.

Uddannelse og ligestilling
LIGEUB1
LIGEUI1
LIGEUI0

Tabel: Befolkningens højeste fuldførte uddannelse efter bopælsområde, herkomst, højeste
fuldførte uddannelse, alder og køn
Tabel: Ligestillingsindikator for befolkningens højeste fuldførte uddannelse efter højeste
fuldførte uddannelse, alder, bopælsområde og herkomst
Tabel: Ligestillingsindikator for befolkningens højeste fuldførte uddannelse efter højeste
fuldførte uddannelse og alder
Indikatorberegning:
Mænd (pct.): Angiver mænd med en given højest fuldført uddannelse set i forhold til mænd i
alt.
Kvinder (pct.): Angiver kvinder med en given højest fuldført uddannelse set i forhold til kvinder i alt.
Forskel mellem mænd og kvinder (procentpoint): Angiver mænd med en given højest fuldført uddannelse set i forhold til mænd i alt minus kvinder med en given højest fuldført uddannelse set i forhold til kvinder i alt.
Opgørelsestidspunkt:
Befolkningen mellem 15 og 69 år er opgjort pr. 1. januar det pågældende år. Den højest
fuldførte uddannelse er opgjort pr. 1. oktober året før.
Statistikdokumentation:
Højest fuldførte uddannelse
Bemærkninger:
Ingen bemærkninger.
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LIGEUB2
LIGEUI2

Tabel: Kursusdeltagelse ved voksen og efteruddannelse efter uddannelsesområde, bopælsområde, alder, køn, enhed og tidsangivelse
Tabel: Ligestillingsindikator for kursusdeltagelse ved voksen og efteruddannelse efter uddannelsesområde, alder, bopælsområde, enhed og tidsangivelse
Indikatorberegning:
Mænd (pct.): Angiver mænds andel kursusdeltagere.
Kvinder (pct.): Angiver kvinders andel af kursusdeltagere.
Forskel mellem mænd og kvinder (procentpoint): Angiver mænds andel kursusdeltagere
minus kvinders andel af kursusdeltagere.
Opgørelsestidspunkt:
Deltagere i kurser er opgjort i løbet af det pågældende skoleår/kalenderår.
Statistikdokumentation:
Voksen- og efteruddannelse
Bemærkninger:
Ingen bemærkninger.

LIGEUB3
LIGEUI3

Tabel: Uddannelsesaktivitet efter bopælsområde, uddannelse, alder og køn
Tabel: Ligestillingsindikator for uddannelsesaktivitet efter uddannelse, alder og bopælsområde
Indikatorberegning:
Mænd (pct.): Angiver mænds andel af alle, der er i gang med en given uddannelse.
Kvinder (pct.): Angiver kvinders andel af alle, der er i gang med en given uddannelse.
Forskel mellem mænd og kvinder (procentpoint): Angiver mænds andel af alle, der er i gang
med en given uddannelse minus kvinders andel af alle, der er i gang med en given uddannelse.
Opgørelsestidspunkt:
Studerende, der er i gang med en uddannelse er opgjort pr. 1. oktober det pågældende år.
Statistikdokumentation:
Elevregistret
Bemærkninger:
Ingen bemærkninger.

LIGEUB4

Tabel: Elever i grundskolen efter klassetrin, specialundervisning, bopælsområde, herkomst
og køn
Tabel: Ligestillingsindikator for modtagere af specialundervisning i grundskolen efter klassetrin, bopælsområde og herkomst
Indikatorberegning:
Mænd (pct.): Angiver drenge, der modtager specialundervisning i grundskolen set i forhold
til drenge i grundskolen i alt.
Kvinder (pct.): Angiver piger, der modtager specialundervisning i grundskolen set i forhold til
piger i grundskolen i alt.
Forskel mellem mænd og kvinder (procentpoint): Angiver drenge, der modtager specialundervisning i grundskolen set i forhold til drenge i grundskolen i alt minus piger, der modtager
specialundervisning i grundskolen set i forhold til piger i grundskolen i alt.
Opgørelsestidspunkt:
Elever i grundskolen er opgjort pr. 1. oktober det pågældende år.
Statistikdokumentation:
Elevregistret
Bemærkninger:
Ingen bemærkninger.

LIGEUI4

LIGEUB5
LIGEUI5

Tabel: Gennemførsel af uddannelsesgrupper efter startuddannelse i gruppen, herkomst,
køn, status ved 1 og 5 år og alder ved start på gruppe
Tabel: Ligestillingsindikator for frafald inden for 5 år efter startuddannelse i gruppen, alder
og herkomst
Indikatorberegning:
Mænd (pct.): Angiver mænd, der har afbrudt en uddannelsesgruppe efter 5 år set i forhold til
mænd, der påbegyndte i uddannelsesgruppen i alt.
Kvinder (pct.): Angiver kvinder, der har afbrudt en uddannelsesgruppe efter 5 år set i forhold
til kvinder, der påbegyndte i uddannelsesgruppen i alt.
Forskel mellem mænd og kvinder (procentpoint): Angiver mænd, der har afbrudt en uddannelsesgruppe efter 5 år set i forhold til mænd, der påbegyndte i uddannelsesgruppen i alt
minus kvinder, der har afbrudt en uddannelsesgruppe efter 5 år set i forhold til kvinder, der
påbegyndte i uddannelsesgruppen i alt.
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Opgørelsestidspunkt:
Afbrud opgøres 5 år efter den studerende påbegyndte sin uddannelse.
Statistikdokumentation:
Overgangsregistret
Bemærkninger:
Ingen bemærkninger.
LIGEUB6
LIGEUI6

Tabel: Uddannelsesaktivitet på STEM-uddannelser efter uddannelse og køn
Tabel: Ligestillingsindikator for uddannelsesaktivitet på STEM-uddannelser efter uddannelse
Indikatorberegning:
Mænd (pct.): Angiver mænd der er i gang med en STEM-uddannelse set i forhold til alle
mænd i gang med en given uddannelse.
Kvinder (pct.): Angiver kvinder der er i gang med en STEM-uddannelse set i forhold til alle
kvinder i gang med en given uddannelse.
Forskel mellem mænd og kvinder (procentpoint): Angiver mænd der er i gang med en
STEM-uddannelse set i forhold til alle mænd i gang med en given uddannelse minus kvinder i gang med en STEM-uddannelse set i forhold til alle kvinder i gang med en given uddannelse.
Opgørelsestidspunkt:
Studerende, der er i gang med en uddannelse er opgjort pr. 1. oktober det pågældende år.
Statistikdokumentation:
Elevregistret
Bemærkninger:
STEM-uddannelser er en betegnelse for uddannelser indenfor ”Science, Technology, Engineering and Math”. Der er ikke nogen officiel afgrænsning af uddannelserne, og i denne
indikator er der brugt en afgrænsning som er udviklet af Erhvervsministeriet, Uddannelsesog Forskningsministeriet og Undervisningsministeriet. STEM-uddannelserne afgrænses til
ISCED_level: 5, 6, 7 og 8 og ISCED_field1: 05, 06 og 07. Internationale organisationer bruger den samme afgrænsning, men der kan være forskel på om IT (field 06) er inkluderet
samt om ph.d.-uddannelser (level 8) medtages.

Arbejde og ligestilling
LIGEAB1
LIGEAI1
LIGEAB2
LIGEAI2

Tabel: Befolkningen efter socioøkonomisk status, herkomst, familietype, køn og alder
Tabel: Ligestillingsindikator for erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser efter frekvens, familietype, herkomst og alder
Tabel: Befolkningen efter område, socioøkonomisk status, familietype, køn og alder
Tabel: Ligestillingsindikator for erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser efter frekvens, familietype, område og alder
Indikatorberegning:
Beskæftigelsesfrekvens:
Mænd (pct.): Angiver beskæftigede mænd set i forhold til mænd i alt.
Kvinder (pct.): Angiver beskæftigede kvinder set i forhold til kvinder i alt.
Forskel mellem mænd og kvinder (procentpoint): Angiver beskæftigede mænd set i forhold
til mænd i alt minus beskæftigede kvinder set i forhold til kvinder i alt.
Erhvervsfrekvens:
Mænd (pct.): Angiver mænd i arbejdsstyrken (beskæftigede og arbejdsløse) set i forhold til
mænd i alt.
Kvinder (pct.): Angiver kvinder i arbejdsstyrken (beskæftigede og arbejdsløse) set i forhold til
kvinder i alt.
Forskel mellem mænd og kvinder (procentpoint): Angiver mænd i arbejdsstyrken (beskæftigede og arbejdsløse) set i forhold til mænd i alt minus kvinder i arbejdsstyrken (beskæftigede og arbejdsløse) set i forhold til kvinder i alt.
Opgørelsestidspunkt:
Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet er opgjort den sidste uge i november i opgørelsesåret. Oplysningen om familietype er opgjort pr. 31. december i opgørelsesåret. Tabellen
omhandler således befolkningen ultimo november i året med oplysning om deres familietype
pr. 31. december samme år.
Statistikdokumentation:
Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik og Husstande, familier og børn
Bemærkninger:
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Forskellen i referencetidspunktet imellem de to statistikker betyder, at en del af befolkningen
i denne tabel har uoplyst familietype.
LIGEAB3
LIGEAI3

Tabel: Beskæftigede efter branche og køn
Tabel: Ligestillingsindikator for beskæftigede efter branche
Indikatorberegning:
Mænd (pct.): Angiver mænds andel af beskæftigede i branchen.
Kvinder (pct.): Angiver kvinders andel af beskæftigede i branchen.
Forskel mellem mænd og kvinder (procentpoint): Angiver mænds andel af beskæftigede i
branchen minus kvinders andel af beskæftigede i branchen.
Opgørelsestidspunkt:
Sidste uge i november.
Statistikdokumentation:
Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
Bemærkninger:
Ingen bemærkninger.

LIGEAB4
LIGEAI4

Tabel: Beskæftigede efter område, branche, forsikringskategori, køn og alder
Tabel: Ligestillingsindikator for beskæftigede efter branche og forsikringskategori
Indikatorberegning:
Mænd (pct.): Angiver mænd (fx heltidsforsikrede) set i forhold til beskæftigede mænd i branchen i alt.
Kvinder (pct.): Angiver kvinder (fx heltidsforsikrede) set i forhold til beskæftigede kvinder i
branchen i alt.
Forskel mellem mænd og kvinder (procentpoint): Angiver mænd (fx heltidsforsikrede) set i
forhold til beskæftigede mænd i branchen i alt minus kvinder (fx heltidsforsikrede) set i
forhold til beskæftigede kvinder i branchen i alt.
Opgørelsestidspunkt:
Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet er opgjort den sidste uge i november i opgørelsesåret. Oplysningen om forsikringskategori er opgjort på anden sidste søndag i november.
Tabellen omhandler således befolkning sidste uge i november med oplysning om deres
forsikringskategori anden sidste søndag i november.
Statistikdokumentation:
Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik og Registreret ledighed
Bemærkninger:
Ingen bemærkninger.

LIGEAB5
LIGEAI5

Tabel: Beskæftigede i støttet beskæftigelse efter branche, ydelsestype, køn og alder
Tabel: Ligestillingsindikator for beskæftigede i støttet beskæftigelse efter branche og ydelsestype
Indikatorberegning:
Mænd (pct.): Angiver mænds andel af ydelsestypen (fx fleksjob).
Kvinder (pct.): Angiver kvinders andel af ydelsestypen (fx fleksjob).
Forskel mellem mænd og kvinder (procentpoint): Angiver mænds andel af ydelsestypen (fx
fleksjob) minus kvinders andel af ydelsestypen (fx fleksjob).
Opgørelsestidspunkt:
Sidste uge i november.
Statistikdokumentation:
Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
Bemærkninger:
Nogle ydelsestyper indfases eller udfases i perioden 2008 til 2015, hvorfor der for nogle år
vil være kategorier uden observationer. Det gælder fx jobrotation, som først fremgår fra
2011, mens servicejob udgår efter 2010. Voksenlærlinge er fra og med 2009 undervurderet,
fordi det ikke er alle voksenlærlingeforløb, som er påbegyndt i 2009 eller senere, der indgår.
Omfanget af underrapporteringen kendes ikke.

LIGEAB6
LIGEAI6

Tabel: Befolkningen (16-24 år) efter status (NEET), bopælsområde, køn og alder
Tabel: Ligestillingsindikator for NEET efter bopælsområde og alder
Indikatorberegning:
Mænd (pct.): Angiver ikke-aktive mænd (NEET) set i forhold til mænd i alt.
Kvinder (pct.): Angiver ikke-aktive kvinder (NEET) set i forhold til kvinder i alt.
Forskel mellem mænd og kvinder (procentpoint): Angiver ikke-aktive mænd (NEET) set i
forhold til mænd i alt minus ikke-aktive kvinder (NEET) set i forhold til kvinder i alt.
Opgørelsestidspunkt:
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Sidste uge i november.
Statistikdokumentation:
Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
Bemærkninger:
Andelen af unge uden for beskæftigelse og uddannelse betegnes som NEET-indikatoren
efter den internationalt anvendte forkortelse af ’Not in Employment, Education or Training’.
NEET-indikatoren angiver således, hvor stor en del af unge i en given aldersgruppe der står
uden for beskæftigelse og uddannelse og på den baggrund er i risiko for social eksklusion
og fattigdom. NEET-indikatoren og metoden bag er beskrevet yderligere i metodenotatet.
LIGEAB7
LIGEAI7
LIGEAB8
LIGEAI8

LIGEAB9A
LIGEAI9A
LIGEAB9B
LIGEAI9B

Tabel: Beskæftigede lønmodtagere efter arbejdstidens omfang, sektor, familietype, køn og
alder
Tabel: Ligestillingsindikator for beskæftigede lønmodtagere efter arbejdstidens omfang,
sektor, familietype og alder
Tabel: Beskæftigede lønmodtagere efter arbejdstidens omfang, herkomst, familietype, køn
og alder
Tabel: Ligestillingsindikator for beskæftigede lønmodtagere efter arbejdstidens omfang,
herkomst, familietype og alder
Indikatorberegning:
Mænd (pct.): Angiver mænd i hhv. heltid og deltid set i forhold til mandlige lønmodtagere i
alt.
Kvinder (pct.): Angiver kvinder i hhv. heltid og deltid set i forhold til kvindelige lønmodtagere i
alt.
Forskel mellem mænd og kvinder (procentpoint): Angiver mænd i hhv. heltid og deltid set i
forhold til mandlige lønmodtagere i alt minus kvinder i hhv. heltid og deltid set i forhold til
kvindelige lønmodtagere i alt.
Opgørelsestidspunkt:
Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet er opgjort den sidste uge i november i opgørelsesåret. Oplysningen om familietype er opgjort pr. 31. december i opgørelsesåret. Tabellen
omhandler således befolkningen ultimo november i året med oplysning om deres familietype
pr. 31. december samme år.
Statistikdokumentation:
Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik og Husstande, familier og børn
Bemærkninger:
Forskellen i referencetidspunktet imellem de to statistikker betyder, at en del af befolkningen
i denne tabel har uoplyst familietype. Arbejdsomfang er beregnet på baggrund af de summerede løntimer i personens job i november. Syge- og barselsfravær fra beskæftigelse indgår i
de summerede løntimer. Grænsen mellem heltid/deltid går ved 32 timer.
Tabel: Fuldtidsledige efter ydelsestype, område, køn og alder
Tabel: Ligestillingsindikator for fuldtidsledige efter alder og område
Tabel: Fuldtidsledige efter køn (sæsonkorrigerede)
Tabel: Ligestillingsindikator for fuldtidsledige (sæsonkorrigerede)
Indikatorberegning:
Mænd (pct.): Angiver fuldtidsledige mænd set i forhold til den mandlige arbejdsstyrke (beskæftigede og arbejdsløse) i alt.
Kvinder (pct.): Angiver fuldtidsledige kvinder set i forhold til den kvindelige arbejdsstyrke
(beskæftigede og arbejdsløse) i alt.
Forskel mellem mænd og kvinder (procentpoint): Angiver fuldtidsledige mænd set i forhold til
den mandlige arbejdsstyrke (beskæftigede og arbejdsløse) i alt minus fuldtidsledige kvinder
set i forhold til den kvindelige arbejdsstyrke (beskæftigede og arbejdsløse) i alt.
Opgørelsestidspunkt:
Opgørelsen er en totaltælling af bruttoledige i referencemåneden. Den månedlige bruttoledighed publiceres måneden efter referencemåneden, som sæsonkorrigerede foreløbige
opgørelser. LIGEAB9B og LIGEAI9B er dannet på baggrund af disse tal. På grund af opdateringer af antallet af dagpengemodtagere opgøres bruttoledigheden også som endelige tal
seks måneder efter referencemåneden. Det er disse endelige tal for bruttoledigheden som
LIGEAB9A og LIGEAI9A er baseret på.
Statistikdokumentation:
Registreret ledighed
Bemærkninger:
Ingen bemærkninger.

8

LIGEAB10
LIGEAI10

Tabel: Langtidsledige efter område, køn og alder
Tabel: Ligestillingsindikator for langtidsledige efter alder og område
Indikatorberegning:
Mænd (pct.): Angiver langtidsledige mænd set i forhold til den mandlige arbejdsstyrke (beskæftigede og arbejdsløse) i alt.
Kvinder (pct.): Angiver langtidsledige kvinder set i forhold til den kvindelige arbejdsstyrke
(beskæftigede og arbejdsløse) i alt.
Forskel mellem mænd og kvinder (procentpoint): Angiver langtidsledige mænd set i forhold
til den mandlige arbejdsstyrke (beskæftigede og arbejdsløse) i alt minus langtidsledige
kvinder set i forhold til den kvindelige arbejdsstyrke (beskæftigede og arbejdsløse) i alt.
Opgørelsestidspunkt:
Statistikken er en totaltælling af langtidsledige personer i måneden.
Statistikdokumentation:
Langtidsledighed
Bemærkninger:
Ingen bemærkninger.

Løn og ligestilling
LIGELB1

Tabel: Lønniveau efter arbejdssted/bopæl, område, alder, køn og familietype
Indikatorberegning:
Angiver den standardberegnede månedsfortjeneste, som svarer til aftalt løn inkl. bonus,
pension, feriebetalinger, genebetalinger og grundløn. Den standardberegnede månedsfortjeneste er beregnet på baggrund af en 37 timers arbejdsuge.
Opgørelsestidspunkt:
Den standardberegnede månedsfortjeneste er opgjort på baggrund af indberetninger, der
vedrører lønudbetalinger for hele kalenderåret.
Statistikdokumentation:
Lønstruktur
Bemærkninger:
Den standardberegnede månedsfortjeneste er fordelt efter arbejdsstedskommune og bopælskommune. Arbejdsstedskommune er den kommune, hvor arbejdsstedet er placeret.
Bopælskommune er der hvor man er bosat. Hvis man fx bor i København men arbejder i
Hillerød, så vil en person indgå i den standardberegnede månedsfortjeneste for København,
når man vælger bopælskommune og Hillerød, når man vælger arbejdsstedskommune. Da
oplysninger indsamles på arbejdssteder, så vil personer med to eller flere bopælskommuner
ikke indgå i tabellen.

LIGELI1
LIGELI2
LIGELI3

Tabel: Ligestillingsindikator for løngab
Tabel: Ligestillingsindikator for løngab efter arbejdsfunktion og alder
Tabel: Ligestillingsindikator for løngab efter arbejdstidens omfang og alder
Indikatorberegning:
Kvinders andel af mænds løn (pct.): Angiver kvinders andel af mænds løn.
Løngab (pct.): Angiver forskellen mellem mænds og kvinders løn set i forhold til mænds løn.
Opgørelsestidspunkt:
Den standardberegnede timefortjeneste er opgjort på baggrund af indberetninger, der vedrører lønudbetalinger hele kalenderåret.
Statistikdokumentation:
Lønstruktur
Bemærkninger:
Danmarks Statistik anvender den standardberegnede timefortjeneste til at beregne løngabet. Løngabet beregnes som forskellen mellem mænds og kvinders løn i forhold til mænds
løn. Denne beregningsmetode er den, som bruges internationalt. Tabellerne er eksklusiv
unge og elever. Løngabet er objektiv. Indikatoren siger således ikke noget om, hvorfor det
forholder sig sådan. Anciennitet, arbejdsområde, ledelsesansvar og uddannelse har betydning for løngabet.

Indkomst og ligestilling
LIGEII1

Tabel: Ligestillingsindikator for personindkomst efter socioøkonomisk status, indkomsttype
og enhed
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Indikatorberegning:
Mænd (kr.): Angiver gennemsnitlig årsindkomst for mænd.
Kvinder (kr.): Angiver gennemsnitlig årsindkomst for kvinder.
Indkomstgab (pct.): Angiver forskellen mellem mænds og kvinders årsindkomst set i forhold
til mænds årsindkomst.
Opgørelsestidspunkt:
Indkomsterne er primært opgjort på baggrund af Skats slutligning samt registre om udbetaling af skattefrie ydelser som f.eks. boligstøtte for kalenderåret. Socioøkonomisk status er
defineret ud fra personens primære indkomstkilde i året.
Statistikdokumentation:
Indkomststatistik
Bemærkninger:
Et negativt indkomstgab betyder at kvinder tjener mere end mænd. Gennemsnittet kan skiftes ud på medianen, hvis man ønsker at betragte indkomsten for den ”Typiske” mand/kvinde
i gruppen. Gennemsnitsindkomsten kan særlig i små grupper være meget påvirkelig af enkeltpersoner med ekstreme indkomster. I de tilfælde vil medianen bedre reflektere forskellene i det brede samfund. Indkomsten opgøres som udgangspunkt uden børnefamilieydelser
og boligstøtte, da de kan betragtes som en husstandsindkomst, selvom særligt førstnævnte
ofte udbetales til kvinden i parforhold.
LIGEII2

Tabel: Ligestillingsindikator for personindkomst efter aldersgrupper, indkomsttype og enhed
Indikatorberegning:
Mænd (kr.): Angiver gennemsnitlig årsindkomst for mænd.
Kvinder (kr.): Angiver gennemsnitlig årsindkomst for kvinder.
Indkomstgab (pct.): Angiver forskellen mellem mænds og kvinders årsindkomst set i forhold
til mænds årsindkomst.
Opgørelsestidspunkt:
Indkomsterne er primært opgjort på baggrund af Skats slutligning samt registre om udbetaling af skattefrie ydelser som f.eks. boligstøtte for kalenderåret. Socioøkonomisk status er
defineret ud fra personens primære indkomstkilde i året.
Statistikdokumentation:
Indkomststatistik
Bemærkninger:
Et negativt indkomstgab betyder at kvinder tjener mere end mænd. Gennemsnittet kan skiftes ud på medianen, hvis man ønsker at betragte indkomsten for den ”Typiske” mand/kvinde
i gruppen. Gennemsnitsindkomsten kan særlig i små grupper være meget påvirkelig af enkeltpersoner med ekstreme indkomster. I de tilfælde vil medianen bedre reflektere forskellene i det brede samfund. Indkomsten opgøres som udgangspunkt uden børnefamilieydelser
og boligstøtte, da de kan betragtes som en husstandsindkomst. Særligt førstnævnte udbetales ofte til kvinden i parforhold.

LIGEII4

Tabel: Ligestillingsindikator for indkomst i parforhold efter aldersgrupper
Indikatorberegning:
Indikatorerne angiver kvindens andel af parrets indkomst i parforhold mellem mænd og
kvinder.
Opgørelsestidspunkt:
Indkomsterne er primært opgjort på baggrund af Skats slutligning samt registre om udbetaling af skattefrie ydelser som f.eks. boligstøtte for kalenderåret. Familiestrukturen er defineret pr. 31. december.
Statistikdokumentation:
Indkomststatistik
Bemærkninger:
Tabellen viser, kvindens andel af parrets indkomst i parforhold mellem mænd og kvinder.
Den kan således blandt andet betragtes som en indikator for økonomisk uafhængighed i
tilfælde af separation. I beregningen anvendes den personlige indkomst før skat fratrukket
børnefamilieydelser og boligstøtte. Indkomsten er opgjort som udgangspunkt uden børnefamilieydelser og boligstøtte, da de kan betragtes som en husstandsindkomst. Særligt førstnævnte udbetales ofte til kvinden i parforhold.

LIGEII7

Tabel: Ligestillingsindikator for nettoformue for personer efter alder og familietype
Indikatorberegning:
Mænd (kr.): Angiver gennemsnitlig nettoformue for mænd.
Kvinder (kr.): Angiver gennemsnitlig nettoformue for kvinder.
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Formuegab (pct.): Angiver forskellen mellem mænds og kvinders nettoformue set i forhold til
mænds nettoformue.
Opgørelsestidspunkt:
Formue og gæld ultimo året.
Statistikdokumentation:
Formue og gæld
Bemærkninger:
Fordelingen af formue- og gældsposter i en parfamilie kan være noget tilfældig. Når man
sammenligner data skal man være opmærksom på, at der specielt i de ældste aldersgrupper er betydeligt flere kvinder end mænd, da mænds levetid er kortere. Når manden i et
parforhold dør, så vil ægtefællen typisk overtage både formue og gæld (som arv eller i forbindelse med et uskiftet bo). Derfor kan kvindernes større nettoformue end mændenes ikke
vurderes uden at tage hensyn til antal mv.
LIGEII8

Tabel: Ligestillingsindikator for pensionsformue for personer efter alder
Indikatorberegning:
Mænd (kr.): Angiver gennemsnitlig pensionsformue for mænd.
Kvinder (kr.): Angiver gennemsnitlig pensionsformue for kvinder.
Pensionsformuegab (pct.): Angiver forskellen mellem mænds og kvinders pensionsformue
set i forhold til mænds pensionsformue.
Opgørelsestidspunkt:
Pensionsformue ultimo året.
Statistikdokumentation:
Formue og gæld
Bemærkninger:
For tjenestemandspensioner foretages ingen indbetaling, men tjenestemanden optjener en
ret til pensionen. Beregningen af formuen vedr. tjenestemandspensionerne er derfor et
skønnet beløb for, hvad pensionsordningen ville have været, hvis der var sket en indbetaling. Der mangler indberetning for nogle tjenestemænd, så beløbet vil være undervurderet.
For pensionsordninger fra udlandet (hvis man fx har haft et job i en international organisation uden for Danmark) vil normalt ikke være med i data.

Helbred og ligestilling
LIGEHI1
LIGEHI2
LIGEHI4

Tabel: Ligestillingsindikator for middellevetid for 0-årige
Tabel: Ligestillingsindikator for middelrestlevetid for 50-årige efter familietype
Tabel: Ligestillingsindikator for middelrestlevetid for 30-årige efter højeste fuldførte uddannelse
Indikatorberegning:
Mænd: Middellevetid for mænd.
Kvinder: Middellevetid for kvinder.
Forskel mellem mænd og kvinder (antal år): Mænds middellevetid minus kvinders middellevetid.
Opgørelsestidspunkt:
Middellevetid er beregnet i forhold til døde i to- eller femårs intervaller, alt efter om de er
beregnet på mindre eller større inddelinger som henholdsvis familietype eller uddannelsesniveau. Familietypen er personens familietype ved indgangen til opgørelsestidspunktet.
Uddannelsesniveauet er status oktober året før dødeåret.
Statistikdokumentation:
Døde
Bemærkninger:
Middelrestlevetid er det gennemsnitlige antal år, som personer på en given fødselsdag har
udsigt til at leve i, hvis dødshyppighederne for de enkelte alderstrin er de samme fremover.
Ved beregning af middelrestlevetiden for de enkelte uddannelsesniveauer er befolkningen
opdelt efter højest fuldførte uddannelse fra 30-årsalderen, hvor størstedelen af befolkningen
har afsluttet deres uddannelse. For alderstrinnene fra 30 år til 90 år er der beregnet dødshyppigheder for hvert uddannelsesniveau. For alderstrinnene over 90 år er der anvendt
samme dødshyppigheder, som for befolkningen som helhed.
Ved beregning af middelrestlevetiden opdelt efter familietype (enlig/par) er befolkningen
opdelt efter familietype fra 50-årsalderen. For alderstrinnene fra 50 år til 90 år er der bereg11

net dødshyppigheder for hver familietype For alderstrinnene over 90 år er der anvendt
samme dødshyppigheder, som for befolkningen som helhed.
LIGEHB5
LIGEHI5

Tabel: Døde efter dødsårsag, alder og køn
Tabel: Ligestillingsindikator for døde efter dødsårsag og alder
Indikatorberegning:
Mænd (pr. 100.000): Angiver døde mænd set i forhold til mænd i alt.
Kvinder (pr. 100.000): Angiver døde kvinder set i forhold til kvinder i alt.
Forskel mellem mænd og kvinder (point, pr. 100.000): Angiver døde mænd set i forhold til
mænd i alt minus døde kvinder set i forhold til kvinder i alt.
Opgørelsestidspunkt:
Døde er opgjort i kalenderåret. Middelfolketallet er beregnet som gennemsnit af befolkningen pr. 1. januar og 31. december i kalenderåret. Alderen er beregnet i forhold til dødsdatoen.
Statistikdokumentation:
Døde
Bemærkninger:
Ingen bemærkninger.

LIGEHB6
LIGEHI6

Tabel: Lægebesøg hos praktiserende læge efter område, køn, alder og familietype
Tabel: Ligestillingsindikator for lægebesøg hos praktiserende læge efter område, alder og
familietype
Indikatorberegning:
Mænd (pr. person): Angiver mænds gennemsnitlige antal lægebesøg.
Kvinder (pr. person): Angiver kvinders gennemsnitlige antal lægebesøg.
Forskel mellem mænd og kvinder (point, pr. person): Angiver mænds gennemsnitlige antal
lægebesøg minus kvinders gennemsnitlige antal lægebesøg.
Opgørelsestidspunkt:
Der er udtrukket antal kontakter i året, og tilknyttet familietype og bopælskommune 1. januar
i året. Alder er beregnet pr. 31. december i året; dog er alderen for cirka 30 personer beregnet 1. januar.
Statistikdokumentation:
Lægebesøg mv.
Bemærkninger:
Lægebesøg opgøres som antal kontakter til alment praktiserende læge og indeholder således også telefon- og email-konsultationer. Der er set bort fra Ikke hjemmeboende børn.

LIGEHB7

Tabel: Indlæggelser, ambulante behandlinger og skadestuebesøg efter type, område, køn,
alder, familietype og diagnose
Tabel: Ligestillingsindikator for indlæggelser, ambulante behandlinger og skadestuebesøg
efter type, område, alder, familietype og diagnose
Indikatorberegning:
Mænd (pr. 1.000): Angiver mænds antal indlæggelser, ambulante behandlinger og skadestuebesøg set i forhold til mænd i alt.
Kvinder (pr. 1.000): Angiver kvinders antal indlæggelser, ambulante behandlinger og skadestuebesøg set i forhold til kvinder i alt.
Forskel mellem mænd og kvinder (point, pr. 1.000): Angiver mænds antal indlæggelser,
ambulante behandlinger og skadestuebesøg set i forhold til mænd i alt minus kvinders antal
indlæggelser, ambulante behandlinger og skadestuebesøg set i forhold til kvinder i alt.
Opgørelsestidspunkt:
Indlæggelser, ambulante behandlinger og skadestuebesøg i året, i forhold til befolkningens
familietype og bopælskommune 1. januar i året. Alder er beregnet pr. 31. december i året.
Statistikdokumentation:
Sygehusbenyttelse
Bemærkninger:
Der er set bort fra graviditetsrelaterede diagnoser (diagnoserne mellem 069 og 075 i DIAG99-grupperingen). Data er præsenteret på DIAG23-grupperingen, hvor der forekommer
observationer under Sygdomme ved graviditet og fødsel. Der er set bort fra Ikke hjemmeboende børn.

LIGEHI7

LIGEHI8
LIGEHI9

Tabel: Ligestillingsindikator for fraværsdagsværk ved egen sygdom (gennemsnitlig) efter
sektor, arbejdsfunktion og alder
Tabel: Ligestillingsindikator for fraværsdagsværk ved egen sygdom (gennemsnitlig) efter
sektor, arbejdsfunktion og familietype
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Indikatorberegning:
Mænd (fraværsdagsværk): Angiver gennemsnitlige antal fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat
mandlig lønmodtager.
Kvinder (fraværsdagsværk): Angiver gennemsnitlige antal fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat
kvindelig lønmodtager.
Forskel mellem mænd og kvinder (fraværsdagsværk): Angiver gennemsnitlige antal fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat mandlig lønmodtager minus gennemsnitlige antal fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat kvindelig lønmodtager.
Opgørelsestidspunkt:
Fraværsdage i kalenderåret. Arbejdsfunktionen er hentet fra den årlige lønstatistik. Sektor er
hentet fra Erhvervsregistrets årlige udtræk til lønstatistikken. Alder er beregnet ud fra den
midterste dato i ansættelsesforholdet i det aktuelle år. Familietype er opgjort pr. 31. december i året.
Statistikdokumentation:
Fravær
Bemærkninger:
Der kan forekomme personer med uoplyst familietype, hvis personer med fraværsdage er
udvandret eller døde inden 31. december, hvor familietype bliver opgjort. Disse personer er
med i den samlede beregning af fraværsdage, men er ikke medtaget ved fordeling på familietype.
LIGEHB10
LIGEHI10

Tabel: Tilskadekomne og dræbte i færdselsuheld efter personskade, indblandede transportmidler, alder og køn
Tabel: Ligestillingsindikator for tilskadekomne og dræbte i færdselsuheld efter personskade,
indblandede transportmidler og alder
Indikatorberegning:
Mænd (pr. 100.000): Angiver antal personskader blandt mænd set i forhold til mænd i alt.
Kvinder (pr. 100.000): Angiver antal personskader blandt kvinder set i forhold til kvinder i alt.
Forskel mellem mænd og kvinder (point, pr. 100.000): Angiver antal personskader blandt
mænd set i forhold til mænd i alt minus antal personskader blandt kvinder set i forhold til
kvinder i alt.
Opgørelsestidspunkt:
Personskader i færdselsuheld er i kalenderåret. Middelfolketallet er beregnet som gennemsnit af befolkningen pr. 1. januar og 31. december i kalenderåret. Alderen er beregnet i forhold til hændelsesdatoen for færdselsuheldet.
Statistikdokumentation:
Færdselsuheld
Bemærkninger:
Ingen bemærkninger.

LIGEHB11
LIGEHI11

Tabel: Anmeldte arbejdsulykker efter branche og køn
Tabel: Ligestillingsindikator for anmeldte arbejdsulykker efter branche
Indikatorberegning:
Mænd (pr. mio. præsterede arbejdstimer): Angiver antal anmeldte arbejdsulykker blandt
mænd set i forhold til præsterede arbejdstimer for mænd i alt.
Kvinder (pr. mio. præsterede arbejdstimer): Angiver antal anmeldte arbejdsulykker blandt
kvinder set i forhold til præsterede arbejdstimer for kvinder i alt.
Forskel mellem mænd og kvinder (point, pr. mio. præsterede arbejdstimer): Angiver antal
anmeldte arbejdsulykker blandt mænd set i forhold til præsterede arbejdstimer for mænd i
alt minus antal anmeldte arbejdsulykker blandt kvinder set i forhold til præsterede arbejdstimer for kvinder i alt.
Opgørelsestidspunkt:
Anmeldte arbejdsulykker i kalenderåret efter antal arbejdstimer i kalenderåret.
Statistikdokumentation:
Det årlige og det kvartalsvise arbejdstidsregnskab
Der findes ikke statistikdokumentation om arbejdsulykker, da data er fra leveret af Arbejdstilsynet i aggregeret form.
Bemærkninger:
Ingen bemærkninger.

LIGEHI12

Tabel: Ligestillingsindikator for visiterede personer til hjemmehjælp efter område, alder og
familietype
Indikatorberegning:
Mænd (pct.): Angiver mænd, der er visiterede til hjemmehjælp set i forhold til mænd i alt.
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Kvinder (pct.): Angiver kvinder, der er visiterede til hjemmehjælp set i forhold til kvinder i alt.
Forskel mellem mænd og kvinder (procentpoint): Angiver mænd, der er visiterede til hjemmehjælp set i forhold til mænd i alt minus kvinder, der er visiterede til hjemmehjælp set i
forhold til kvinder i alt.
Opgørelsestidspunkt:
Visiterede i kalenderåret.
Statistikdokumentation:
Ældreområdet – indikatorer
Bemærkninger:
Indikatoren er baseret på borgere, som ultimo det pågældende år, er fyldt 65 år. I de resterende indikatorer på området indgår også borgere, som er under 65 år, hvorfor resultaterne
kan adskille sig en smule herfra.
LIGEHI13

Tabel: Ligestillingsindikator for visiterede timer til hjemmehjælp (gennemsnitlig) efter område, alder og familietype
Indikatorberegning:
Mænd (timer): Angiver gennemsnitligt antal timer pr. uge til hjemmehjælp pr. visiterede
mand.
Kvinder (timer): Angiver gennemsnitligt antal timer pr. uge til hjemmehjælp pr. visiterede
kvinde.
Forskel mellem mænd og kvinder (timer): Angiver gennemsnitligt antal timer pr. uge til
hjemmehjælp pr. visiterede mand minus gennemsnitligt antal timer pr. uge til hjemmehjælp
pr. visiterede kvinde.
Opgørelsestidspunkt:
Visiterede i året.
Statistikdokumentation:
Ældreområdet – indikatorer
Bemærkninger:
Indikatoren er baseret på borgere, som ultimo det pågældende år, er fyldt 65 år. I de resterende indikatorer på området indgår også borgere, som er under 65 år, hvorfor resultaterne
kan adskille sig en smule herfra.

Tryghed og ligestilling
LIGEPB1
LIGEPI1

Tabel: Ofre for personfarlig kriminalitet efter overtrædelsens art, alder og køn
Tabel: Ligestillingsindikator for ofre for personfarlig kriminalitet efter overtrædelsens art og
alder
Indikatorberegning:
Mænd (pr. 100.000): Angiver mænd, der er registreret som ofre for personfarlig kriminalitet
set i forhold til mænd i alt.
Kvinder (pr. 100.000): Angiver kvinder, der er registreret som ofre for personfarlig kriminalitet set i forhold til kvinder i alt.
Forskel mellem mænd og kvinder (point, pr. 100.000): Angiver mænd, der er registreret som
ofre for personfarlig kriminalitet set i forhold til mænd i alt minus kvinder, der er registreret
som ofre for personfarlig kriminalitet set i forhold til kvinder i alt.
Opgørelsestidspunkt:
Tabellen indeholder oplysninger om de ofre, der er registreret i et givent år. Forbrydelsen
kan godt have fundet sted i et tidligere år. Alderen på ofrene er opgjort på det tidspunkt, hvor
forbrydelsen har fundet sted. Indbyggertallet er opgjort pr. 1. juli i det samme år.
Statistikdokumentation:
Ofre for anmeldte forbrydelser
Bemærkninger:
Tabellen indeholder oplysninger om ofre for personfarlig kriminalitet, der er kommet til politiets kendskab. Oplysninger om ofret er oftest oplyst til politiet i forbindelse med anmeldelsen
enten af offeret selv eller af en anden anmelder, men kan også være oplyst i forbindelse
med politiets efterfølgende opklaringsarbejde. Hvis en person har været offer for en forbrydelse flere gange i løbet af året, vil det også tælle som flere ofre i statistikken.
Stigningen i ofre for voldtægt fra 2015 til 2016 skal sandsynligvis ses i forbindelse med en
ændret registreringspraksis hos politiet. Før ændringen blev nogle anmeldelser om voldtægt
registreret på såkaldte undersøgelsesnumre, der ikke indgår i statistikken. Efter ændringen
bliver anmeldelser om voldtægt som udgangspunkt registreret på skarpe journalnumre, der
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indgår i statistikken. Ændringen kan derfor have betydet, at der er flere af ofrene for voldtægt, der kommer med i statistikken.
Stigningen de seneste par år i antallet af ofre for vold mod nogen i offentlig tjeneste hænger
formodentlig sammen med en ændring i Erstatningsnævnets praksis. Ændringen vedrørte
krav om politianmeldelse i sager, hvor plejepersonale mv. har været udsat for vold eller
trusler, og hvor der kunne blive tale om erstatning i henhold til offererstatningsloven. Erstatningsnævnets nye praksis betød, at der nu kun kunne dispenseres fra kravet om politianmeldelse, såfremt helt konkrete og individuelle hensyn talte for det. Det må formodes, at
denne ændring kan have medført, at en større andel af sager om vold mv. mod personer i
offentlig tjeneste nu blev politianmeldt.
LIGEPB4
LIGEPI4

Tabel: Domme for personfarlig kriminalitet efter overtrædelsens art, alder og køn
Tabel: Ligestillingsindikator for domme for personfarlig kriminalitet efter overtrædelsens art
og alder
Indikatorberegning:
Mænd (pr. 100.000): Angiver mænd med domme for personfarlig kriminalitet set i forhold til
mænd i alt.
Kvinder (pr. 100.000): Angiver kvinder med domme for personfarlig kriminalitet set i forhold
til kvinder i alt.
Forskel mellem mænd og kvinder (point, pr. 100.000): Angiver mænd med domme for personfarlig kriminalitet set i forhold til mænd i alt minus kvinder med domme for personfarlig
kriminalitet set i forhold til kvinder i alt.
Opgørelsestidspunkt:
Tabellen indeholder oplysninger om de domme, der er truffet og registreret i et givent år.
Forbrydelsen kan godt have fundet sted i et tidligere år. Alderen på de dømte er opgjort på
det tidspunkt, hvor dommen er blevet truffet. Indbyggertallet er opgjort pr. 1. juli i det samme
år.
Statistikdokumentation:
Domme
Bemærkninger:
Tabellen indeholder oplysninger om domme for personfarlig kriminalitet, dvs. domme for
seksualforbrydelser, voldsforbrydelser, enkelte ejendomsforbrydelser som røveri og lommeog tasketyverier samt overtrædelser af loven om tilhold, bortvisning og opholdsforbud. Hvis
en person har fået flere domme for personfarlig kriminalitet, vil det også tælle som flere
domme i statistikken.

Kultur og ligestilling
LIGEKB1
LIGEKI1

LIGEKB2
LIGEKI2

Tabel: Personlige modtagere af Kulturministeriets udbetalinger efter bopælsområde, kulturemne, køn og aldersgrupper
Tabel: Ligestillingsindikator for personlige modtagere af Kulturministeriets udbetalinger efter
bopælsområde, kulturemne og aldersgrupper
Indikatorberegning:
Mænd (pct.): Angiver mænds andel af personlige modtagere af Kulturministeriets udbetalinger
Kvinder (pct.): Angiver kvinders andel af personlige modtagere af Kulturministeriets udbetalinger
Forskel mellem mænd og kvinder (procentpoint): Angiver mænds andel af personlige modtagere af Kulturministeriets udbetalinger minus kvinders andel af personlige modtagere af
Kulturministeriets udbetalinger i alt.
Opgørelsestidspunkt:
Udbetalingsstatistikken opgør kalenderårets udbetalinger.
Statistikdokumentation:
Kulturministeriets udbetalinger
Bemærkninger:
Ingen bemærkninger.
Tabel: Kulturministeriets udbetalinger til personer efter bopælsområde, kulturemne, køn og
aldersgrupper
Tabel: Ligestillingsindikator for Kulturministeriets udbetalinger til personer efter bopælsområde, kulturemne og aldersgrupper
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Indikatorberegning:
Mænd (pct.): Angiver mænds andel af Kulturministeriets udbetalinger til personer
Kvinder (pct.): Angiver kvinders andel af Kulturministeriets udbetalinger til personer
Forskel mellem mænd og kvinder (procentpoint): Angiver mænds andel minus kvinders
andel af Kulturministeriets udbetalinger til personer i alt.
Opgørelsestidspunkt:
Udbetalingsstatistikken opgør kalenderårets udbetalinger.
Statistikdokumentation:
Kulturministeriets udbetalinger
Bemærkninger:
Ingen bemærkninger.
LIGEKB3
LIGEKI3

Tabel: Elever på musikskole (0-24 år) efter område, fag og køn
Tabel: Ligestillingsindikator for elever på musikskoler (0-24 år) efter område og fag
Indikatorberegning:
Drenge (pct.): Angiver drenges andel af tilmeldte til instrumentundervisning på musikskole.
Piger (pct.): Angiver pigers andel af tilmeldte til instrumentundervisning på musikskole.
Forskel mellem drenge og piger (procentpoint): Angiver drenges andel af tilmeldte til instrumentundervisning på musikskole minus pigers andel af tilmeldte til instrumentundervisning
på musikskole.
Opgørelsestidspunkt:
Opgørelsesperioden er pr. musikskolesæson, dvs. tilmeldte til de kommunale musikskoler i
skoleåret.
Statistikdokumentation:
Musikskoler
Bemærkninger:
Ingen bemærkninger.
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