Nøgletal
Ligestilling

Nøgletal – Ligestilling
2010

1. Basale rettigheder
- Ofre for menneskehandel
- Selvbestemmelse blandt 1829-årige indvandrere og
efterkommere med ikkevestlig oprindelse:
- Mænd
- Kvinder

2. Arbejdsmarked
- Beskæftigelsesfrekvens, mænd
- Beskæftigelsesfrekvens,
kvinder
3. Barsel
- Antal orlovsdage pr. barn efter
fødslen:
- Mænd
- Kvinder
4. Uddannelse
- Fuldførelsesprocent, mænd
- Fuldførelsesprocent, kvinder

5. Sundhed
- Middellevetid, mænd
- Middellevetid, kvinder
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255 personer er officielt vurderet til at være ofre
for menneskehandel i perioden 2010-2013. Ca.
halvdelen kommer fra Afrika, primært fra Nigeria.
De fleste ofre er kvinder, som er blevet udnyttet
til prostitution.

Ankestyrelsens medborgerskabsundersøgelse
peger på, at der er sket en positiv udvikling i
selvbestemmelsen blandt 18-29-årige
indvandrerkvinder med ikke-vestlig oprindelse.
I 2013 var beskæftigelsesfrekvensen blandt
mænd 77 pct. Det er 5 procentpoint højere end
blandt kvinder. Gabet i beskæftigelsesfrekvensen
mellem kvinder og mænd er større i 2013 end
det var i 2010.
Fra 2011 til 2012 er antallet af orlovsdage pr.
barn steget med 2 dage for mænd og faldet med
1 dag for kvinder.
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Data for 2013 forventes offentliggjort 27. februar
2014.
Der har siden 2010 været et konstant gab på 6
procentpoint mellem mænds og kvinders
fuldførelsesprocent. I samme periode har
niveauet for fuldførelsesprocenten været
nogenlunde konstant.
Middellevetiden for kvinder er højere end for
mænd. Dog stiger mændenes middellevetid
hurtigere end kvindernes.

Nøgletal 1. Basale rettigheder: Ofre for menneskehandel
1A. Ofre for menneskehandel fordelt på køn,
2008-2012, antal

Kilde: Socialstyrelsen, centermodmenneskehandel.dk

1B. Ofre for menneskehandel fordelt på udnyttelsesform,
2008-2012, antal

Kilde: Socialstyrelsen, centermodmenneskehandel.dk

330 personer er officielt vurderet at være ofre for menneskehandel i 2008-2013. Ca. halvdelen kommer fra
Afrika, primært fra Nigeria. De fleste ofre er kvinder, som er handlet til prostitution.
Center mod Menneskehandel skønner, at det faktiske antal af ofre for menneskehandel er større end det
officielle.

Nøgletal 1. Basale rettigheder: Selvbestemmelse
1C. Andelen af 18-29 årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der får begrænset deres frihed og
selvbestemmelse af deres familie med hensyn til valg af kæreste eller ægtefælle

Note: Ankestyrelsens Medborgerskabsundersøgelse er en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse samt
personer med dansk oprindelse i alderen 18 år og derover. Indvandrerne, der indgår i undersøgelsen, skal have boet i Danmark i mindst 3 år. Undersøgelsen er siden 2012 blevet
gennemført af Ankestyrelsen én gang om året. 1.638 indvandrere og efterkommere og 636 personer med dansk oprindelse deltog i undersøgelsen i 2013.
Kilde: Ankestyrelsens Medborgerskabsundersøgelse 2012 og 2013.

Hver femte indvandrer og efterkommer med ikke-vestlig oprindelse i alderen 18-29 år har fået begrænset
deres frihed og selvbestemmelse med hensyn til valg kæreste/ægtefælle af deres familie i 2013.
Ankestyrelsens medborgerskabsundersøgelse peger desuden på, at der er sket en positiv udvikling i
selvbestemmelsen blandt 18-29-årige indvandrerkvinder med ikke-vestlig oprindelse, svarende til et fald på 12
procentpoint.

Nøgletal 2. Temabaseret ligestilling: Arbejdsmarked
2A. Beskæftigelsesfrekvens blandt 25-64-årige,
2004-2013

2B. Gennemsnitlig indkomst og indeks for indkomstudvikling i perioden,
2004-2012

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD16.

Kilde: Statistikbanken.dk, INDKP1.

•
•
•
•

I 2013 var beskæftigelsesfrekvensen for mænd 77 procent. Dette er 5 procentpoint højere end for kvinder. I
2013 ramte kvinders beskæftigelsesfrekvens på 72 procentpoint det laveste niveau i 10 år. Mændenes
beskæftigelsesfrekvens var også lav i 2013, men dog lavere i 2010 og 2011.
Gabet i beskæftigelsesfrekvensen mellem kvinder og mænd var mindre i 2013 end i 2004.
I 2012 var kvindernes gennemsnitlig indkomst godt 72.500 kr. lavere end mændenes, selvom udviklingen i
kvindernes indkomst har været større end mændenes i perioden 2004-2012.
Beskæftigelsesministeriet anslår, at den uforklarede lønsforskel mellem kønnene er 4-7 pct.
(Kilde: Forslag til Lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder. Marts 2014.)

Nøgletal 2. Temabaseret ligestilling: Arbejdsmarked
2C. Andel 25-64-årige deltidsansatte mænd fordelt på
ansatte i de forskellige sektorer, 2009-2013

Note: Ansatte i sociale kasser og fonde, offentlige virksomheder og uoplyste indgår ikke i figuren.
Kilde: Statistikbanken.dk, RASOFF23.

2D. Andel 25-64-årige deltidsansatte kvinder fordelt på
ansatte i de forskellige sektorer, 2009-2013

Note: Ansatte i sociale kasser og fonde, offentlige virksomheder og uoplyste indgår ikke i figuren.
Kilde: Statistikbanken.dk, RASOFF23.

I 2013 arbejdede en større andel af kvinder end mænd på deltid, hhv. 24 pct. og 11 pct.
Gabet mellem deltidsansatte kvinder og mænd er størst i private virksomheder. Her udgjorde gabet 13
procentpoint i 2013. Det mindste gab mellem mænd og kvinder på 9 procentpoint var i 2013 blandt ansatte i
staten.
Den samlede andel af deltidsansatte kvinder er faldet fra 28 pct. i 2009 til 24 pct. i 2013.
Den højeste andel af deltidsansatte kvinder og mænd i 2013 var i kommuner og private non-profit
organisationer. Staten havde den laveste andel af ansatte på deltid.

Nøgletal 3. Temabaseret ligestilling: Barsel
Nøgletal 3A. Samlede orlov efter fødslen efter gennemsnitligt antal dage pr. barn, 2009-2012

Note1: Den samlede orlov pr. barn er opgjort i fødselsåret og i året efter. Hermed dækkes hovedparten af orloven selv om lovgivningen giver mulighed for at udskyde en del af orloven. På grund
af manglende oplysninger har et mindre antal orlovssager måtte udelades.
Note2: Data for 2013 forventes offentliggjort 27. februar 2014.
Kilde: Statistikbanken.dk, SOCDAG10.

Fra 2009 til 2012 har antallet af orlovsdage pr. barn været svagt stigende for mænd og svagt faldende for
kvinder.

Nøgletal 4. Temabaseret ligestilling: Uddannelse
Nøgletal 4A. 16-24-årige mænd i gang med en
uddannelse fordelt på uddannelsesniveau, 2004-2014

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase, IMUDD32.

Nøgletal 4B. 16-24-årige kvinder i gang med en
uddannelse fordelt på uddannelsesniveau, 2004-2014

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase, IMUDD32.

Nøgletal 4C. 16-24-årige, der hverken i beskæftigelse eller i gang med en
uddannelse fordelt på køn, 2004-2013

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase, IMUDD58A.

Andelen af 16-24-årige kvinder og
mænd, som er i gang med en
uddannelse, har været stigende siden
2004. Der er en større andel af kvinder
end mænd, som er i gang med en
videregående uddannelse. Andelen af
16-24-årige, som hverken er i gang
med en uddannelse eller i
beskæftigelse, har ligget på omkring 16
pct. siden 2010.

Nøgletal 4D. Fuldførelsesprocent fordelt på uddannelsesniveau, 2013

Kilde: Undervisningsministeriet.

Nøgletal 4E. Fuldførelsesprocent, 2002-2013

Fuldførelsesprocenten har
været stigende i perioden
2004-2008. Derefter
stagnerede den.
Kvindernes fuldførelsesprocent var 6 procentpoint
højere end mændenes i
2013. Forskellen har været
nogenlunde konstant siden
2009.
Kilde: Undervisningsministeriet.

Nøgletal 5. Temabaseret ligestilling: Sundhed
5A. Middellevetid, 2005-2013

Kilde: statistikbanken.dk, HISB77.

5B. Middellevetid fordelt på landsdel, 2012:2013
Siden 2004 er levetiden steget med
2,4 år for mænd og 1,7 år for kvinder.
Gabet mellem kvinder og mænds
middellevetid er faldet fra 4,6 år i
2004 til 3,9 år i 2012.
I 2012 var den højeste levetid blandt
kvinder i Vestjylland (82,7 år) og den
laveste i København (80,6 år). Blandt
mænd havde københavnerne
ligeledes den laveste middellevetid på
76,1 år, mens østsjællandske mænd
levede længst (79 år).
Kilde: statistikbanken.dk, HISB77.

Nøgletal 5C. Kontakt til alment praktiserende læge, 2006-2012

Nøgletal 5D. Kontakt til alment praktiserende læge fordelt på alder, 2012

Note: Graviditets- og fødselsrelaterede kontakt indgår.
Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase, IMSALMD01.

Note: Graviditets- og fødselsrelaterede kontakt indgår.
Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase, IMSALMD01.

Nøgletal 5E. Antal indlæggelser (somatik), pr. 1.000 indbygger,
2006-2012

Nøgletal 5F. Antal indlæggelser (somatik) fordelt på alder, per
1.000 indbygger, 2012

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase, IMISIND01.

Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase, IMISIND01.

I perioden 2006-2012 lå antallet af kontakter til alment praktiserende læge på et ensartet niveau – knap 6 kontakter om året pr. mand
og knap 9 kontakter pr. kvinde. Niveauforskellen hænger i høj grad sammen med kvinders kontakt til læge i forbindelse med graviditet
og fødsel.
Uanset antal indlæggelser relateret til graviditet og fødsel blev kvinder i alderen 16-39 år indlagt hyppigere end mænd. Denne tendens
vender ved 40-års alderen og forstærkes yderligere for personer over 65 år.

